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Foreword

There are certain moments that really matter. Some have a  
very strong presence. Yet others pass unnoticed and are only 
understood in hindsight. Imagine you’d be able to recognise 
such a moment, or even to see it coming. What insights would 
this provide? And if this does indeed happen, how will you deal 
with it? Will it mean that the future is in your hands? 

For a manager, this is an attractive notion. After all, every day 
we are trying to bring closer something that needs to be  finished 
in the future. From this perspective, p2managers  accepted the 
challenge last year of finding that essential  moment, which we 
refer to as NOW. We wanted to try and catch NOW, or at least 
to understand it. And because we realised that we couldn’t do 
this on our own, we invited various guests to join us for one  
of ten special meetings and reflect on it afterwards. In each 
meeting we explored a different aspect of NOW.

Now, a year later, we are ready to assess the results of our 
search. Our experiences come together in this end product, the 
Annual Review. In this booklet you will find accounts of all of the 
meetings held as part of our search for NOW. In addition,  
six employees of p2managers who attended a number of the 
meetings describe how they experience NOW. The Annual 
 Review also provides information about the current activities of 
p2managers (i.e. what they are doing ‘now’). 

You can read this booklet in random order, as if under taking 
your own exploration. You can also start with the intro duction, 
which explains the search in brief and puts it into  perspective. It 
is entirely up to you. I would like to take this  opportunity to 
thank Hugo van den Bos, Alex Kühne, Femke  Vergeest, Nico 
Tukker, Eric Bolle, Tom Meerman, Anne-Marie   van Ginneken, 
 Bianca Hiemcke Schriek, Hein van Dongen and everyone who 
contributed to the NOW experiments and meetings. 

We hope this publication will inspire you.
Karsten Schipperheijn

 
Voorwoord

Er zijn momenten die ertoe doen. Soms krachtig  aanwezig. 
Soms onopgemerkt en pas achteraf begrepen. Stel je voor  
dat je in staat bent om zo’n moment te herkennen, of zelfs  
te voorzien. Welk inzicht brengt je dit? En als dit lukt, hoe ga je 
er vervolgens mee om? Heb je dan je toekomst in handen? 
Voor een manager is dit een verleidelijk perspectief. Wij zijn 
 immers dagelijks bezig om iets dat in de toekomst gereed moet 
zijn dichterbij te brengen.
 
Vanuit dit perspectief ging p2managers ruim een jaar geleden 
de uitdaging aan op zoek te gaan naar dat essentiële moment: 
het NU. We wilden proberen het NU te grijpen, of toch  minimaal 
te begrijpen. Omdat we beseften dat we dat niet alleen konden 
doen, hebben we verschillende gasten  uitgenodigd om samen 
met ons één van de tien bijzondere  bijeenkomsten te beleven 
en te reflecteren. Bijeenkomsten waarin we telkens een ander 
aspect van het NU hebben verkend.
 
Nu, een jaar later, maken we de balans op. De ervaringen die we 
opdeden komen samen in dit eindproduct, het Jaarbeeld. In  
dit boekje treft u de verslagen aan van alle bijeenkomsten. 
Daarnaast geven zes p2’ers, die bij een aantal bijeenkomsten 
aanwezig waren, weer hoe zij het NU ervaren. Tevens geeft het 
Jaarbeeld u informatie over wat p2managers ‘nu’ doet. 
 
U kunt het boekje kriskras lezen, als een eigen zoektocht.  
Ook kunt u starten met de introductie die de zoektocht inleidt 
en in een perspectief plaatst. Dat is aan u. Hierbij wil ik  
Hugo van den Bos, Alex Kühne, Femke Vergeest, Nico Tukker,  
Eric Bolle,  Tom Meerman, Anne-Marie van Ginneken, Bianca 
Hiemcke Schriek, Hein van Dongen en iedereen die een  bijdrage 
heeft geleverd aan de NU-experimenten en -bijeenkomsten 
 bedanken. 

Wij hopen dat dit boek u inspireert.
Karsten Schipperheijn
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Het NU is een ondeelbaar moment. Oneindig klein  
en voor je het weet is het weer voorbij. Het is  
bijzonder dat zoiets korts zo significant kan zijn.
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    Een zoektocht naar het NU

Introductie

Een improvisatiemusicus, een directeur van een avant garde 

museum, een zakelijk leider van een theatergezelschap. Met 

die drie mensen, die ons vak niet uitoefenen, begonnen we 

anderhalf jaar geleden deze zoektocht. We wisten niet eens 

precies waarnaar we nou eigenlijk op zoek waren. Onze 

drijfveer was nieuwsgierigheid naar iets dat we voelden, 

maar nog niet goed konden verwoorden.

Stel je voor. Drie mensen die voortdurend bezig zijn om iets 

te scheppen dat er nog niet is. Mensen die er klaarblijkelijk 

al jaren in slagen om op hoogstaand niveau anderen aan het 

denken te brengen, te shockeren, te verrassen. Hoe doen zij 

dat? De gesprekken waren stuk voor stuk inspirerend.

We koppelden de bevindingen van deze gesprekken aan 

twee fundamentele elementen uit ons vak: de ambitie om 

te verwezenlijken en om beweging te creëren. 

In deze dubbele ambitie zit een bijzondere spanning,  

die één van de essenties van ons beroep weergeeft. Hoe 

krijg je zaken die vast zitten in beweging? En aansluitend: 

wanneer is het goede moment om de beweging (even)  

te stoppen en vast te zetten, om iets af te ronden, te 

 bouwen, duurzaam te realiseren? Dat is het momentum 

dat je als echte leider  herkent, wellicht zelfs creëert en 

benut voor beweging of vastzetten, voor denken of juist 

doen, het  omslagmoment, het smelt- of juist stollings-

punt, het  aggregatiepunt. En dat momentum hebben   

we als thema van onze zoektocht  opgepakt. Wat is het 

 precies? Hoe  herken je het en hoe ga je ermee om? We 

hebben dit  samengevat in het woord NU.

We besloten dat stilstaan bij het NU tijd nodig heeft: 

 minimaal een jaar. In dat jaar wilden we een serie gewone  

en ongewone bijeenkomsten organiseren om de diverse  

facetten van het NU te doorgronden. En we waren ervan 

overtuigd dat we deze zoektocht niet alleen wilden doen, 

maar met mensen die met ons konden meebeleven en  

reflecteren. Zo begon de zoektocht naar het NU.

De zoektocht groeide uit tot een reeks van negen bij-

eenkomsten, in de periode van juni 2007 tot maart 2008. 

 Gedurende dit proces stuitten we op tal van inzichten  

en wetenswaardigheden. Handreikingen waarnaar we  

op zoek waren, maar zeker ook waardevolle toeval-

streffers. De ontwikkeling van ons vermogen om juist 

deze toevalstreffers beter te herkennen, op waarde te 

schatten en te benutten, is wellicht de grootste winst 

van de zoektocht.

De indrukken uit de bijeenkomsten, maar ook enkele 

 kleine en grote wijsheden die we zijn tegengekomen en 

enkele handreikingen in de vorm van voorwerpen bieden 

wij u aan in dit Jaarbeeld. Dit boekje maakt onderdeel uit 

van het Jaarbeeld. Het totale Jaarbeeld bestaat uit:

-  Een kartonnen ‘omdoos’ waarmee u het Jaarbeeld in de 

boekenkast kunt plaatsen.

-  Een ‘blik op de toekomst’ dat dit jaarbeeld jarenlang 

beschermt tegen externe factoren.

-  Vijf voorwerpen die u op een tijdstip dat het voor  u waar-

devol is, kunt benutten voor uw eigen NU- moment.

Nieuwe tekst 
Nog aanpassen!!
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van knappende ballonnen in milliseconden, niet bepaald 

de belangrijkste momenten in de wereldgeschiedenis. De 

kennis dat de ballon knapte, verkregen we overigens pas 

toen er meerdere foto’s in een serie werden geplaatst, 

zodat de beweging zichtbaar werd. Spreken we dan nog 

van een moment?

Net als de fotograaf die zijn camera beheerst, dienen wij 

over de basisvaardigheden van ons vak te beschikken.  

We moeten tijd, geld of kwaliteit in een complex project 

kunnen beheersen, we moeten kunnen sturen op proces-

variabelen om beweging te realiseren in een complexe 

omgeving. Het belangrijkste instrument van de fotograaf, 

aldus Tom Meerman, is echter niet de voor de hand 

 liggende basis, zijn camera, zijn technologische kennis, of 

zelfs zijn oog, maar vooral zijn benen. Hij moet precies op 

het juiste moment op de juiste plek staan. Daar heeft hij 

ervaring, kennis, lef, wellicht talent en vooral ook geluk 

voor nodig. Dit is een interessante parallel met ons vak.  

Er zijn altijd en overal momenten die ertoe doen, die het 

waard kunnen worden om vastgelegd of benut te worden. 

De volgende vraag is: als je op het juiste moment ter 

plaatse bent, hoe herken je dat dan?

Hoe herken je de momenten die ertoe doen? Hoe worden 

wij ons hiervan bewust? Tal van experimenten hebben we 

op deze vraag losgelaten. Wijzen onze oergevoelens als 

angst, woede, blijdschap of verdriet ons hierop? Moeten 

we uitingen van deze emoties herkennen als alarmbel  

dat er zich iets aandient? We hebben dit oergevoel 

 onderzocht door met een aantal mensen de oer - 

geluiden van burlende herten op de Veluwe te beleven. 

-  Het boekje met indrukken uit de negen bijeenkomsten, 

afgewisseld met reflecties op het ‘nu’ van zes p2’ers. 

Het boekje bevat ook een betoog over hoe managers  

in het nu staan van filosoof en manager Eric Bolle. En 

uiteraard inzicht in wat p2 nu doet.

Wat waren de hoofdlijnen van onze zoektocht? De 

 musicus, de directeur en de zakelijk leider hadden ons  

inmiddels op het spoor gebracht van intuïtie, zintuigen en 

lef. Vertrouwen op gevoel en ervaring, open staan voor 

wat er ook gebeurt en vooral handelen: ervoor gaan.  

Vanuit jezelf, maar juist ook samen met anderen. 

Een eerste zoekobject was ‘het moment’ zelf. Wat is dat 

cruciale moment dat alles samenkomt en klopt? Wat is 

dat moment dat het verschil maakt? 

Er zijn uiteraard ‘grote’ momenten in een leven of in de 

wereldgeschiedenis die iedereen alszodanig (h)erkent. De 

start van een grote oorlog, een nieuwe baan, de geboorte 

van een kind of de eerste stap op de maan. Opvallend 

 is dat er aan dit soort momenten altijd een belangrijk 

proces vooraf is gegaan. Het beslissende moment ligt 

meestal eerder dan dat moment dat wij als zodanig 

 aanvaarden. 

Een interessante invalshoek gaf fotograaf Tom Meerman, 

tijdens de bijeenkomst over het ultieme fotomoment. Hij 

stelde dat het moment een uitvinding is van de fotografie: 

“Voordat de fotografie bestond, werden momenten 

 gecreëerd en gecomponeerd door bijvoorbeeld schilders. 

De fotograaf was de eerste die het moment kon vangen.” 

Pogingen om dit te perfectioneren mondden uit in beelden 
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Dit kan een zeer korte periode in het najaar en dan moet 

je geluk hebben dat je het meemaakt. Klamme handen, 

snelle ademhaling, kloppende slapen. Een fascinerend 

moment.

“Er is niets in het bewustzijn wat niet eerst in de zintuigen 

is geweest”, stelde Aristoteles, de klassieke grondlegger 

van het empirisme. Als we ons bewust willen zijn van een 

nu-moment, moeten we wellicht onze zintuigen prikkelen. 

We hebben dit uitgangspunt uitvoerig onderzocht. En met 

resultaat. 

Onder begeleiding van een ‘earth education’-gids gingen 

we de natuur in. We hebben de natuur anders ervaren.  

Ga in een willekeurig bos maar eens op zoek naar gele 

voorwerpen, en driehonderd meter verderop naar paarse. 

Je zult ontdekken dat die echt te vinden zijn en vooral dat 

je hiermee ineens in een ander bos lijkt te lopen. Of houd 

even strak de oren dicht, sluit de ogen, open de oren 

weer (ogen dicht houden) en luister naar het dan  plotseling 

hoorbare concert van de natuur.

Een andere bijeenkomst: Smaakt een maaltijd anders  

in het stikdonder dan in het licht? Wat doet de totale 

duisternis met je waarneming van gesprekken? Het is  

tijdens dit soort experimenten opvallend hoezeer wij 

doorgaans op ‘routine’ onze zintuigen gebruiken en op 

basis daarvan zaken voor waar-nemen.

 Een interessante ontdekking, zeker voor ons 

 vakgenoten, waren de projectgesprekken. In een project-

gesprek reflecteren wij elkaar doorgaans door te 

 bespreken hoe de projectleider het project aanpakt, 

welke problemen hij of zij tegenkomt en welk oplossings-

richtingen er zijn voor een vervolg. Het experiment in 

deze zoektocht was erop gericht de inhoud helemaal los 

te laten. We moesten puur te letten op hetgeen we zagen 

gebeuren of hoorden. Ging de projectleider tijdens zijn 

uitleg staan of zitten, wanneer lichtten zijn ogen op, 

 wanneer sprak hij luider, kwamen er trillingen in zijn stem? 

In de evaluatie van deze gesprekken bleek dat deze 

 manier van waarnemen zeer vruchtbare feed back 

 oplevert. Een belangrijke aanvulling op de gesprekken 

die wij al voerden. Hoe waardevol ook, de focus op  

het belang van zintuiglijke waarnemingen bestaat al 

 duizenden jaren. Het is niet nieuw. Wel relatief nieuw, en 

de laatste tijd in ieder geval volop in de aandacht is de 

koppeling van de  westerse filosofische opvattingen over 

zintuiglijke  waaneming en over onze geest om dit te 

 ordenen aan een veel meer op het innerlijk gerichte 

 opvatting uit  andere culturen, zoals uit India. Jon Kabat-

Zinn, één van de vertolkers hiervan met zijn ‘mindfulness’ 

verwoordde dit  tijdens een bijeenkomst als volgt: “We 

 beschikken over meer zintuigen dan onze smaak, geur, 

gehoor, zicht en onze tastzin. We beschikken ook over 

 innerlijke zintuigen. Je weet het wanneer je je goed 

voelt.” Deze reflectie  onderschrijft onze ervaringen die 

van belang zijn om  momenten te herkennen: sta open, 

leer anders kijken, in het hier-en-nu.

Stel dat je inmiddels in staat bent om momenten beter te 

herkennen, in een vroeger stadium, hoe ga je er dan mee 

om? Dat was ons derde aandachtspunt. Wij gingen  

te rade bij toneel, bij een filosoof, bij de methode van 

rationele zelf analyse en bij een rechtszaak. 
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 Een acteur handelt direct. Hij “moet het ’nu’  

realiseren op het toneel. “Hij moet het zelf geloven, zijn 

collega’s en wij als kijker moeten het geloven. Alleen als 

hij dat goed doet, creëert hij een nieuw soort nu, dat de 

kijkers emotioneel kan verbinden,” stelde Alex Kühne, 

 zakelijk leider van het toneelgezelschap Oostpool. 

Het aspect ‘inspiratie’ werd juist bij onze bijeenkomsten 

met toneelmakers manifest. Dit verrijkte onze zoektocht. 

Zo hield filosoof en manager Eric Bolle ons de spiegel 

voor in zijn betoog voorafgaand aan de toneelvoorstel-

ling Op de Ziel van Theater Oostpool over verleden, 

 heden en toekomst. Op ons verzoek verzorgde hij een 

 lezing over hoe managers in het NU staan. Bolle wees op 

het risico dat management vooral gaat over structuren, 

processen en rollen, terwijl leiderschap gaat over  mensen, 

ideeën en gevoelens. “Management gaat over controle, 

leiderschap over inspiratie. Als je leiding wilt geven door 

anderen te inspireren is het belangrijk zelf geïnspireerd te 

zijn en steeds opnieuw geïnspireerd te worden.” Bolle 

geeft aan dat de leider op zoek moet naar inspiratie om 

te kunnen inspireren en zoekt dit ondermeer in filosofie 

en literatuur. Het betoog van Eric Bolle is integraal 

 opgenomen in dit Jaarbeeld voor de lezer die tijd en rust 

neemt om zich echt te laten inspireren.

 Een zeer praktisch hulpmiddel in het omgaan 

met (eigen) belemmeringen op bepaalde momenten 

bleek de Rationele Emotionele Zelfanalyse. Wat je NU 

doet, hoe je NU reageert, bepaal je uiteindelijk zelf, door 

je te realiseren welke gedachten je dat laten doen en die, 

mocht dat nodig zijn, aan te pakken. Houd je daarbij 

 zoveel mogelijk aan de feiten.

 Vergevorderd in deze materie moeten rechters 

zijn. Zij nemen beslissingen met grote persoonlijke 

 consequenties in complexe zaken. Daarom was onze 

 laatste ongewone bijeenkomst in de zoektocht een 

 bezoek op de publieke tribune van een strafzaak, gevolgd 

door een gesprek met een strafadvocaat en vervangend 

rechter. Terwijl iedereen op de publieke tribune zijn  ordeel 

klaar heeft, stelt de rechter dit uit. De rechter laat zich 

leiden door de feiten, vraagt door, vraagt nog eens door 

en beslist dan…. dat er meer informatie nodig is. 

En dan is de manager, de leider, aan het einde van de 

zoektocht. Zich inmiddels bewust van de vele momenten 

die er zijn, van de mogelijkheden om deze te herkennen 

en van aspecten om hiermee om te gaan. Heeft deze 

 manager het NU gevonden? Dat smelt- of stollingspunt, 

dat aggregatiepunt. Natuurlijk niet. Management is geen 

beta-wetenschap. Het is mensenwerk. Wij hebben niet  

de pretentie antwoord te willen of kunnen geven op de 

vraag waar mensen al eeuwen naar op zoek zijn. Wel 

 geven zes p2’ers aan wat hun NU is en wat dit betekent 

voor henzelf en voor ons vak. Zij hebben zich laten 

 inspireren door onze zoektocht. Hopelijk u ook.
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In search of NOW 

Introduction

A musician specialising in improvisation, the director of an avant-

garde museum and the business manager of a theatre company – 

with these three people, who work in a totally different field than 

we do, we started our search 18 months ago. We didn’t know what 

exactly we were looking for. Our main motive was curiosity about 

something we felt but couldn’t yet properly put into words.

 These are three people who are constantly creating 

things which don’t yet exist. For many years they’ve been making 

people think, shocking them and surprising them at the highest 

level. We asked them how they do that and our meetings with 

them were all incredibly inspiring.

We linked the findings of these meetings to two fundamental 

aspects of our work: the ambition to fulfil and to create move-

ment. This twofold ambition creates a special kind of tension – 

one that represents the essence of our profession. How can we 

get things moving when they are stuck and, following on from 

that, when is the right moment to (temporarily) halt this  movement 

in order to complete something, to construct something or  

to realise something in a sustainable manner? This is the 

 momentum a true leader will recognise, or perhaps even create, 

and make use of to realise movement or pause, to think or to  

act. We could call it the turning point, the melting point or 

 solidification point, the aggregation point. This momentum was 

the theme we chose for our search. We wanted to find out what 

it was exactly, how we could recognise it and how we should deal 

with it, and we summarised the theme in one word: NOW.

 We decided that investigating NOW would take time: at 

least a year. During that year we wanted to organise a series of 

regular and unusual meetings to get to the bottom of NOW and 

its various aspects. We knew we didn’t want to undertake this 

search on our own, but rather with people who could join us in the 

    

experience and help us reflect on it. This was how the search for 

NOW started. Below you will find a brief account of our search.

 Our search developed into a series of ten meetings, 

which were held between June 2007 and September 2008.  

During this process we collected many ideas and a lot of  

information. We not only found the leads we were looking for,  

but also came upon some valuable thoughts purely by chance.  

The development of our capacity to better recognise these  chance 

 findings in  particular, to value them and to benefit from them,  

has perhaps been the greatest gain of our journey.

 In this Annual Review we are providing you with our 

impressions from the meetings, some pieces of wisdom (large 

and small) and some leads in the form of objects. This Annual 

Review consists of the following:

-  A cardboard cover which you can use to put the Annual Review 

in your bookcase.

-  A tin which will protect this Annual Review against external 

factors for many years to come.

-  Five objects which you can use at a time when they’ll be useful 

to you, i.e. during your own NOW moment.

-  The booklet with impressions from the ten meetings,  alternated 

with reflections on NOW by six p2 employees. The booklet also 

contains the text of a speech by philosopher/manager Eric 

 Bolle on the way managers position themselves in NOW. 

 Naturally, we are also giving you an idea of what p2 is working 

on at the moment and some financial data.

 What were the main features of our search? The 

 musician, the director and the business manager guided us in the 

direction of intuition, senses and courage. Relying on your own 

feelings and experience, being open to whatever happens, and 

most of all taking action: going for it. Not only from within 

yourself, but particularly also by collaborating with others. 
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 How can we recognise moments that matter? How  can 

we become aware of them? We conducted a number of 

 experiments to investigate this question. Do our rudimentary 

emotions of fear, anger, happiness or sadness put us in the right 

direction? Should we recognise emotional expressions as warnings 

that something significant is about to happen? We studied these 

rudimentary emotions by experiencing the primal screams of 

 rutting deer in the Veluwe nature area. These primal screams can 

only be heard during a very short period each year and even then 

you need to be lucky to experience them. Clammy hands, rapid 

breathing, throbbing temples – it was a fascinating moment.

 According to Aristotle, the classic founder of  empiricism, 

‘There is nothing in our consciousness that hasn’t been in our 

senses first.’ If we want to be aware of a NOW moment, we  

may need to stimulate our senses, therefore. This is a notion we 

 examined thoroughly, and with good results. 

 We went on a trip in nature, supervised by an earth 

 education guide, and experienced nature in a different way. If 

you go into a random forest and try to find yellow objects first and 

purple ones 300 metres beyond, you will discover that these 

 objects can really be found and that it seems as if you are walking 

through a totally different forest. Moreover, if you cover your ears 

tightly, close your eyes and open your ears again (keeping your 

eyes closed), a concert of nature will suddenly be audible.

 Another meeting: Does a meal taste different in 

 pitch-darkness than when there is light? What does total  darkness 

do to your perception of conversations? What struck us during 

these experiments was how much we use our senses in a  ‘routine’ 

manner and pre-perceive matters on the basis of this.

 An interesting discovery, particularly for us project 

 managers, occurred through the instrument of project meetings. 

In a project meeting we usually reflect by discussing how the 

 project manager handles a project, what problems he or she 

 encounters and what solution directions there are for the future. 

The experiment as part of our search was aimed at totally letting 

go of the content during the meeting and purely paying attention 

 The first object of our search was ‘the moment’ itself. 

What is that crucial moment when everything comes together 

and everything is exactly right? What is that moment that makes 

the difference? 

 Of course there are certain ‘great’ moments in people’s 

lives or in world history that anyone would recognise as such: the 

start of a big war, a new job, the birth of a child or the first man on 

the moon. Significantly, such moments are always preceded by an 

important process. More often than not, the decisive moment 

 occurs before the moment we recognise as such. 

 Photographer Tom Meerman provided us with an 

 interesting perspective during the meeting about the ultimate 

photo opportunity. He said the moment is actually an invention 

of photographers: ‘Before photography, moments were created 

and composed by painters, for example. But the photographer 

was the first who could seize the moment.’ Attempts at  perfecting 

this moment resulted in images of bursting balloons in milliseconds, 

however – not exactly the most important moments in history. 

Incidentally, we only know that the balloon has burst when we 

see multiple photographs in a series, so that the movement 

 becomes visible. Can we still call this a moment, then?

 Like the photographer who controls his camera, we as 

project managers also require certain basic skills to do our jobs 

well. We must be able to control time, money or quality in an 

 intricate project. We must be able to direct process variables  

to realise movement in a complex environment. The most 

 important instrument of the photographer, according to Tom 

Meerman, is not the most obvious basis, his camera, his technical 

expertise, or even his eyes. It is his legs. He needs to be at  exactly 

the right place at exactly the right time. This requires  experience, 

knowledge, courage, perhaps talent and most of all luck. We can 

draw an interesting parallel with our own profession here. There 

are  always moments that matter, anywhere, which may become 

worth capturing or taking advantage of. The next question is:  

If you are at the right place at the right time, how can you 

r ecognise this?
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request he provided a  lecture on the way managers position 

 themselves in NOW. Bolle pointed at the risk of management  mainly 

being about  structures, processes and roles, while leadership is 

about people, ideas and feelings. ‘Management is about control, 

while leadership is about inspiration. If you want to lead by inspiring 

others, it  is important that you yourself are inspired over and over 

again.’ Bolle indicated that leaders must look for inspiration if they 

want to inspire others. He himself finds this inspiration in philosophy 

and literature, among other things. 

 A tool that turned out to be very practical when dealing 

with (your own) impediments at certain moments was rational 

emotive self-analysis. What you do ‘now’ and how you react ‘now’ 

is something you ultimately determine yourself, by realising  

which thoughts make you do it and by addressing these where 

necessary. In this we should keep to the facts whenever we can.

 Judges must have very advanced skills in this regard. 

They take decisions in complex cases that have enormous  personal 

consequences. For that reason, our final unusual meeting as part 

of the search was a visit to the public gallery of a court case, 

 followed by a meeting with a criminal lawyer and a substitute 

judge. While everyone in the public gallery quickly forms an 

 opinion, the judge postpones his judgment. He ensures that he is 

led by the facts. He continues to ask questions, asks some more 

and then decides… that more information is required. 

 Finally, the manager, or leader, was at the end of  

his search – aware of the many moments that occur, of the 

 possibilities for  recognising them and of the many aspects that 

can be used to deal with them. Has this manager found NOW, that 

melting point or  solidification point, that aggregation point? Of 

course he hasn’t. Management is not an exact science. It is  

the work of people. We don’t presume that we can answer this 

question people have been trying to answer for centuries, or that 

we even want to answer it. What we can give you, however, is the 

accounts of six p2 people about their NOW and about what it 

means to them and to our profession. They were inspired by our 

search. We hope you will be, too.

to what we saw happening or what we heard. Did the project 

 manager stand or sit during his explanation of his project? When 

did his eyes light up? When did he speak more loudly and when 

did his voice start trembling? In the evaluation of these meetings 

it turned out that this way of perceiving provided very fruitful 

feedback. It was an important addition to the talks we were  already 

undertaking.

 No matter how valuable these findings are, the focus on 

the importance of the senses has been around for thousands of 

years. It is not new. Something that is relatively new and that has 

received a great deal of attention recently, however, is the link 

between Western philosophical views on sensory perception and 

the mind on the one hand and a much more inward-oriented view 

originating from other cultures, such as India, on the other. Jon 

Kabat-Zinn, one of the exponents of this way of thinking, famous 

for his ‘mindfulness’ theory, expressed it as follows during a 

 meeting: ‘We have many more senses than taste, smell, hearing, 

sight and touch. We also have inner senses. You know when you 

feel good.’ This reflection underlines the importance of our 

 experiences in the recognition of moments. We should be open-

minded, learn to look at things differently and ‘be here now’.

 Let’s say you are now able to better recognise moments, 

at an early stage. Then how do you deal with this? That was our 

third point for attention. We consulted with theatre professionals 

and a philosopher. We explored the method of rational self- 

analysis and we attended a court case. 

 An actor acts directly. He has to realise NOW on stage. 

‘He needs to believe it himself, so do his colleagues and we, the 

audience. Only if he succeeds in that will he create a new kind of 

NOW that can emotionally connect the audience,’ said Alex 

 Kühne, business manager of theatre company Oostpool. 

The aspect of ‘inspiration’ manifested itself particularly during these 

meetings with people from the theatre world. It truly  enriched our 

search. Philosopher/manager Eric Bolle held a  mirror up to our  faces 

in the speech he gave before the  performance of Op de Ziel by 

Theater Oostpool, which dealt with past, present and future. At our 
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Conti-NU
De mens is vergankelijk, de steen eeuwig. 
De steen was er lang voor de mensheid 
en zal blijven bestaan als wij al lang vergeten zijn. 

Overal is NU
Ontdekking: De wereld ís mooi, als je ervoor 
open staat.Op hetzelfde moment ben ik hier 
en jij daar en we beleven allebei ons eigen NU.  

Prikkel je zintuigen NU
Nothing is in the mind what is not first in the 
senses. (John Locke) Zie de kleur, hoor het 
papiertje knisperen, ruik de zoete geur, voel  
de plakkerigheid en proef de suiker op je tong. 

Ontsnap NU
Het is de geest die ziet en hoort: de zintuigen 
zelf zijn doof en blind. (Epicharmos)
Sluit je even af voor je omgeving en neem een 
moment voor jezelf. Concentreer je op het NU. 

Beslis NU
Later is allang begonnen. 
Beslissen is niet moeilijk, 
beperk de keuzes en werp: 
NU.
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NU is het ultieme en moment 
tussen toen en straks.

Je kijkt, maar zie je ook alles? Je luistert, 

maar hoor je ook alles? Wie is zich écht 

bewust van het hier en nu? Jon Kabat-Zinn 

is een Amerikaanse  ‘goeroe’ op het gebied 

van mindfulness, het  gericht je aandacht 

op iets focussen zonder te oordelen. 

p2’ers bezochten samen met gasten zijn 

inspirerende lezing.
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Sta open voor het hier en NU
  
 
 900 mensen luisteren naar de lezing van Jon Kabat-Zinn in de 
Grote Aula van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Een klein groepje 
p2’ers zit er ook tussen. Op de vraag wie er regelmatig mediteert steekt 
de helft van de zaal zijn hand op. Jon zegt het, voor ons is het voelbaar: 
er is sprake van een beweging. Wanneer de 900 mensen in de doodstille 
zaal ook meedoen aan de eenvoudige meditatieoefeningen is dat een 
bijzondere ervaring. 

 Mindfulness is heartfulness. Mindfulness laat zich niet een-
voudig vertalen. In de Nederlandse folders staat vooral ‘aandacht’. In de 
lezing vallen ook de woorden awareness, attention, intention, being 
 connected, presence en engagement vaak. In het woordenboek Engels staat 
behalve ‘aandacht’ ook de vertaling ‘opmerkzaam’. Mijnheer Van Dale 
zegt dat aandacht ‘het vertoeven met de gedachte bij iets’ is. Dat is toch 
een rake vertaling van mindfulness, want het gaat precies om het terug-
vinden van je aandacht en het daarop te richten waar jij het op wilt 
richten – en het daar te houden!
Dat is nog niet zo eenvoudig. Jon vraagt de zaal de ademhaling eens te 
tellen, tot tien. Dat moet toch lukken. Ga eens rustig zitten en tel het 
aantal keren dat je ademhaalt. In, uit, één. In, uit, twee. Probeer het tot 
tien, zonder dat je gedachten afdwalen. Was ik nou bij zes, of had ik die 
al gehad? 
We horen zonder te luisteren, kijken zonder te zien, eten zonder te 
 proeven. We leven vooral in de toekomst, een bestemming waar je een-
voudig kunt zijn zonder er een reservering voor te hoeven maken. 
Meestal maken we ons zorgen. Hoe hervinden we het vermogen om in 
het nu te leven? Het ultieme en ondeelbare moment tussen toen en 
straks? Niet alleen met ons fysieke lichaam, maar ook met onze aandacht 
bij het nu te zijn? Kunnen we onze aandacht nog verbinden aan het nu? 
We benutten onze potentie onvoldoende, er zijn te veel van onze 

    

Wie is 

Jon Kabat-Zinn?

Kabat-Zinn is van 

 oorsprong moleculair 

bioloog, maar is 

daarnaast ervaren 

in  meditatie en yoga. 

Met die ingrediënten 

ontwikkelde hij een 

programma met als 

doel patiënten middelen 

te geven waardoor 

ze zelf iets aan hun 

gezondheid konden 

(blijven) doen. Centraal 

in zijn benadering staat 

het ontwikkelen van de 

kwaliteit van aandacht 

(mindfulness). Hij 

richtte het Centre 

for Mindfulness op.

Sinds 2000 is Kabat-Zinn 

niet meer werkzaam 

aan het Centre for 

Mindfulness. Hij reist 

veel, om seminars, 

workshops en lezingen 

te geven
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    Hoe vaak benaderen wij de wereld vanuit  
onze eigen werkelijkheid en zien we alleen de  
dingen die in ons eigen straatje passen?
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 menselijke mogelijkheden die geen zuurstof krijgen. We beschikken 
over meer zintuigen dan onze smaak, geur, gehoor, zicht en onze 
 tastzin.

 We beschikken als het ware ook over innerlijke zintuigen. Je 
weet het wanneer je je goed voelt. Hoe weet je dat? Wat is dat weten en 
wat voel je dan precies? Of eenvoudiger: als je je hand achter je hoofd 
doet, dan weet je dat dat jouw hand is. Je weet ook of je vingers gespreid 
zijn, of je hand tot een vuist gebald. Hoe weet je dat, je ziet je hand niet. 
Zo weet je ook dat jouw benen van jouw zijn, ook al is het donker en lig 
je in bed. Met welk weten weet je dat, met welk zintuig neem je dat 
waar? Denk niet dat je dit weten niet kunt verliezen. Max Pam geeft in 
zijn dagboek van de angst “Het Ravijn”1 een aantal voorbeelden van 
mensen die na een herseninfarct dit vermogen kwijt geraakt zijn. Die 
hun benen uit hun bed proberen te gooien en er zelf achteraanvallen, 
omdat ze er van overtuigd zijn dat er twee vreemde benen in hun bed 
liggen. Maar wij weten het wel, gelukkig. En wij kunnen ons best aardig 
concentreren, vinden we zelf. Want je aandacht erbij houden is toch 
gewoon zoiets als je concentreren? We zien opgetogen en met lichte 
 opwinding uit naar oefeningen om filmpjes met elkaar te vergelijken en 
het verschil te benoemen. Ha, dat kunnen we. We kijken en we kijken, 
wie het weet mag zijn hand opsteken. Bij ons rijst geen hand, we zien 
niks. We raken geïrriteerd, onze hersenen blokkeren. Nu zien we het 
helemaal niet meer. Sommigen denken wel een verschil te zien, maar 
kunnen niet duiden waar. Jon geeft de oplossing. Deze keer zien we het 
gelukkig wel. 
We doen het nog een paar keer en we letten steeds beter op, ook op de 
donkere hoekjes, ook op de vage vlakken waar ons oog niet automatisch 
naar toe trekt. We scannen het beeld systematisch, we krijgen de truc 
heus wel in de gaten denken we. We kunnen niet eenmaal onze hand 
opsteken voor Jon het verlossende woord spreekt… 
Het focussen van je aandacht is dus duidelijk niet zoiets als concentratie. 
Het is aanwezigheid in het omvangrijke alles. Waarnemen zonder enig 

 
oordeel. De confrontatie is pijnlijk. Hoe vaak benaderen wij de wereld 
vanuit onze eigen werkelijkheid en zien we alleen de dingen die in ons 
eigen straatje passen? Of erger nog: dat we de ander gewoon niet zien? 
Niet echt zien? 

 De vertaling van mindfulness in het Chinees levert twee tekens 
op, die boven elkaar staan: aanwezigheid boven hart. We zijn om, vanaf 
nu gaan we het helemaal anders doen.

Noot
1Max Pam, Het ravijn, Uitg. Prometheus, 2004
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Op de 
top 
van een 
berg

    

NU-momenten zijn voor mij momenten dat alles klopt. Dat alles 

 samenvalt. Wat je denkt, wat je voelt, wat je doet, is in harmonie  

met elkaar en met de wereld om je heen, bijvoorbeeld ook met de 

groep waar ik op dat moment mee werk. Het zijn soms zeldzame  

en ultieme momenten dat alles in  dezelfde richting aan het bewegen 

is. Het zijn momenten waarop ik mij er bewust van ben dat er iets 

 belangrijks gebeurt, meestal is het een keerpunt in het proces. Toen 

we begonnen met de zoektocht naar het NU, dacht ik ‘dát is het’.  

Als we  dat ene grote moment kunnen vangen, het moment dat alles 

samenkomt en dat alles klopt, dan zijn we er. Tijdens de zoektocht 

heb ik geleerd dat die ultieme momenten zeker bestaan, maar dat 

vooral ogenschijnlijk ‘kleine’ momenten bepalend zijn. NU is niet 

 altijd zo groots en meeslepend als ik had gedacht, had gehoopt  

misschien. Oog krijgen voor die kleine momenten is waardevol.

 Voor mij privé is het NU-moment het gevoel dat ik heb als  

ik – letterlijk – op de top van een berg zit en één ben met de natuur. 

Daar hoort stilte bij. Ik kan zo’n moment beleven als ik in mijn eentje 

ben of met mijn partner en mijn zoon. Zijn er goede vrienden bij, dan 

ga ik me toch weer bedenken of zij het wel naar hun zin hebben en 

dat verandert zo’n moment. Het maakt het minder intens. In mijn 

werk is dat juist heel anders. Dan beleef ik de ultieme momenten in 

contacten met anderen. 

  Als mensen elkaar snappen en samenwerken om  verder te 

komen, dan zijn ze samen meer dan de som der  delen. Ik gebruik de 

natuur vaak als hulpmiddel om dat voor  elkaar te krijgen. Problemen 

die aan tafel levensgroot lijken, kunnen buiten op de locatie ineens 

Marja van Schie p2managers
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jaar durend project kan niet één lange aaneengesloten piek zijn.  

Je hebt ook af en toe rustmomenten nodig tussen twee pieken in.

 Ik wil mij wel bewust zijn van die piekmomenten. Tot nu toe 

herkende ik ze eigenlijk vooral achteraf, maar ik probeer te bereiken 

dat ik ze op het moment zelf beleef. Een volgende stap is natuurlijk 

dat ik ze als procesmanager bewust kan  creëren. Maar het begint bij 

waarnemen. Van Jon Kabat-Zinn heb ik geleerd dat er meer zintuigen 

zijn dan de bekende vijf. Doe je hand maar eens achter je rug, je ziet 

niks en voelt niks, maar je wéét dat het jouw hand is. Zo’n vraag kan 

mij dan  plotseling een tijd lang bezig houden: “Hoe kan dat eigenlijk, 

dat ik dat zo zeker weet?”.

 Na de lezing van Jon Kabat-Zinn heb ik een cursus mind-

fulness gevolgd. In de cursus heb ik vooral geleerd om waar te   

nemen en zonder oordeel te zijn, naar situaties, naar anderen en  

naar mezelf. Als er in een relatie met een collega in mijn project 

 bijvoorbeeld iets niet lekker loopt, dan kan ik veel gemakkelijker  

open  onderzoeken wat er eigenlijk aan de hand is. Dat geeft veel 

ruimte, bijvoorbeeld om oplossingen te vinden. Mindfulness is voor 

mij letterlijk bewust-zijn, NU is bewust-zijn.

De lezing van de grondlegger van mindfulness, Jon Kabat-Zinn, Marja 

van Schie, aanwezig bij het burlen op de Veluwe en het interview met 

Alex Kühne.

verdwijnen. Gewoon  omdat mensen zien en ervaren waar ze het  

over hebben. Bij een project in de Willemspolder bij Tiel hadden  

alle  gesprekspartners hangend boven de kaart volop bezwaren. 

 Eenmaal ter plekke kwamen dezelfde mensen ineens met 

 oplos singen. Dat zijn van die pareltjes die ik koester en waar - 

van ik mij bewust ben dat ik die als procesmanager ook kan 

 regisseren.

 Ik wilde naar de lezing van Jon Kabat-Zinn omdat het werd 

aangekondigd als stress-reductie die bestond uit een combinatie  

van meditatie en rationele analyse. Daar houd ik wel van. Voor mij  

zijn  lichaam, geest en gevoel één en ik vind het prettig om ze alle   

drie  optimaal in te zetten. Een ‘zweverige’ meditatie is aan mij niet 

besteed, dan komt mijn geest in  opstand. Maar als ik ervaringen 

 beter kan voelen en leer  begrijpen, dan heeft dat voor mij een heel 

praktische uitwerking. Daar kan ik veel mee. Jon Kabat-Zinn was voor 

mij niet spiritueel, maar hij ging op een bepaald moment wel in op 

‘Wat voel je?’ en ‘Hoe komt het dat je dat voelt?’ Dat haalt voor mij 

de waas van geheimzinnigheid weg.

 Ik ben zelf ook niet zo spiritueel, maar vooral fysiek ingesteld. 

Ik heb ooit geleerd dat alles in de natuur van kleine deeltjes aan 

 elkaar hangt. En tussen die kleine deeltjes zit   relatief heel veel 

 afstand. Als het ene deeltje zo groot zou zijn als de aarde, cirkelt   

het andere deeltje er omheen op de  afstand van de maan. Dus ook  

in mensen, die uit dezelfde  deeltjes zijn opgebouwd, zit heel veel 

ruimte. Op de momenten die ertoe doen, zoals boven op die berg, 

voelt het alsof alles klopt, alsof ik één ben met de natuur. Alsof die 

ruimte in mijzelf plotseling toegankelijk wordt en verbonden is met 

de  ruimte om mij heen. In een project, in contact met mensen, voelt  

het op sommige momenten ook alsof het contact compleet is. Dan vult 

die ruimte zich met energie en krijgt een team  vleugels. Het is heel 

mooi als je dat kunt bereiken. Dat kan niet constant. Een vijf of tien 
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De natuur beleven zoals je hem nog nooit hebt 

 beleefd. Wandelen en het bos echt voelen, zien, 

horen, ruiken zelfs proeven. En daarna getuige 

zijn van het oergevoel van de edelhert, als  

hij burlt om zijn vrouwtjes te imponeren. De  

groep p2’ers en hun gasten ontdekten een  

heel natuurlijk NU. 

    

Je hoort, ziet, ruikt en voelt de natuur
38
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Speuren met je neus en je oren

Wandelen met een gids is altijd extra 

spannend. Je krijgt nieuwe inzichten  

in je omgeving, zelfs al denk je die  

al lang op je duimpje te kennen. 

 Wandelen met een gids van Earth 

Education geeft daar nog een extra 

dimensie aan. Je loopt niet zomaar 

in een natuurgebied, je erváárt het. 

Elke aardewandeling is anders, omdat 

elke wandeling is toegesneden op het 

gebied, het weer, het seizoen en zelfs 

het gezelschap. Maar elke wandeling is 

erop gericht te leren al je zintuigen te 

gebruiken om de omgeving waar te 

nemen. De gids geeft je opdrachten die 

in eerste instantie misschien een beetje 

vreemd overkomen. Want heb je ooit 

paarse, blauwe en oranje voorwerpen 

gezocht in een bos? Heb je ooit een 

geurcocktail gemaakt van wat je tijdens 

een wandeling tegenkomt? Je hoort, 

ziet, ruikt, proeft en voelt de natuur.

Na zo’n aardewandeling beleef je het 

natuurgebied dat je zo goed dacht te 

kennen ineens op een heel nieuwe 

manier. 
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 Het moet NU!

Een korte periode in het jaar roept het edelhert  op de Hoge Veluwe 
op luide toon zijn vrouwtjes aan. Dan móet het gebeuren, wil de 
diersoort stand kunnen houden. Na de Aardewandeling gingen 
p2’ers op expeditie om ‘live’ te luisteren naar dat indrukwekkende 
geluid. Ze ontdekten een heel natuurlijk NU-moment.

 “Het is heerlijk om vanuit je werk, waar je druk bezig bent met 
allerhande dingen die met management te maken hebben, die abstract 
zijn, om dan zo concreet in de natuur met de grond en de aarde en  
de dagelijkse dingen bezig te zijn.”

 “De manier waarop wij door het bos hebben gelopen, zo heb  
je eigenlijk nooit door het bos gelopen. Met ruiken, kijken, veel 
 gedetailleerder dan je anders doet.”

 “Dat je met al je zintuigen al je leven lang door een bos loopt,  
en al die dingen niet ziet en ruikt en proeft en hoort. Dat is wel  
een  NU-moment.”

 “Prachtig om heel stil te zitten in een hutje en dan te kijken  
naar die herten. En dat burlen, dat die beesten dan gewoon doen,  
omdat ze dat moeten doen. Mooi.”

 “Als je dan zit te kijken naar zo’n groot gewei, naar zo’n  mannetje 
dat daar echt aankomt van ‘en nou wegwezen, dit is van míj’.”



 “Toen we naar die herten aan het kijken waren was het op  
sommige momenten heel stil. Dat gebeurt  tegenwoordig niet vaak 
meer.”

 “Ik woon hier vijftig jaar in de buurt en ik heb dit nog nooit 
meegemaakt.” 

 “Wat is het geheim van het NU-moment? Ik doe nu dit,  
dat blijkt goed uit te pakken, maar waarom deed ik het eigenlijk? Ik hou 
het nog even op intuïtie, maar ik ga toch onderzoeken wat het nog  
meer is.”

 “Je moet NU naar die burlende herten gaan, want over een  
paar weken is het over. En ik vind sowieso dat je in het NU moet  
leven, NU de dingen moet doen die je wilt doen. Later is al lang 
 begonnen.”

    

Later is al lang begonnen
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Alex Kühne is zakelijk directeur van Toneel-

groep Oostpool. In een lezing bij p2managers 

‘thuis’ in Rossum, weet hij de filosofie van 

‘zijn’ Oostpool te duiden. Dat daarbij het  

‘NU’  centraal staat, lijkt hij te negeren. Maar 

hij raakt wel degelijk de kern, júist door van   

de hak op de tak te springen en telkens het 

 moment te pakken.

    Verwoord je doel helder, dan  
bereik je het ook
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‘NU is het goed’ is stilstand

Nog voor p2-manager Paul Matthieu zijn vraag heeft  kunnen 
 uitspreken,  onderbreekt Alex Kühne zijn interviewer. “Nee, ik  geloof 
niet in ‘NU is het goed’, want dan sta je stil.” Ondertussen heeft de 
zakelijk  directeur van Toneelgroep Oostpool er wel voor gezorgd dat 
hij het NU goed voor elkaar heeft. Hij weet waar hij  vandaan komt 
en al  helemaal waar hij heen wil, in zijn werk én  privé.

 Kühne komt bij Oostpool in 2001. Hij heeft  direct  ambitieuze 
plannen voor het Arnhemse  gezelschap. “Ik vond het van groot belang 
dat we een  belangrijk onderdeel van de stad en de regio zouden zijn. 
Daarvoor  hadden we een plek nodig, waar de  medewerkers konden 
 ‘wonen’. Een ‘huis’. Een woonhuis voor het gezelschap en een  huis  -kamer 
voor het publiek. We zaten in een heel klein  steegje, geen plek om  theater 
te  kunnen  maken. Heel  ambitieus riepen we: over anderhalf jaar, in 
 november 2002, openen we een nieuw theater. En dat is gelukt. We 
 zitten op een nieuwe plek, met een nieuw gezelschap.”

Op één lijn
Volgens Kühne was dat misschien een beetje  overmoedig, maar het 
 illustreert wel één van de grote krachten van Oostpool. “Door de 
 doel stellingen helder te verwoorden, zorg je ervoor dat ze ook worden 
gerealiseerd.” Dat gaat er bij  de andere interviewer, p2'er Titus Bekkering 
niet in: “Je maakt mij niet wijs dat het zó simpel is. Wat doe jij vandaag om 
 ervoor te zorgen dat je droom morgen werkelijk waar wordt?”
 Het ‘geheim’ is volgens Kühne ervoor zorgen dat de mensen in 
je organisatie op één lijn zitten. “We hebben in korte tijd zakelijk en 
organisatorisch een eigen gebouw uit de grond gestampt.  Daarvoor is 
het van belang dat iedereen weet van waaruit je dat doet. Mijn  
werk bestaat eruit ervoor te zorgen dat iedereen de inhoudelijke 
 uitgangspunten kent en daarnaar streeft. Het samenleven/wonen/ werken 

onder één dak was en is het belangrijkste. Ik moet ervoor zorgen dat dat 
geborgd en breed gedragen wordt. En dan helpt het wel  degelijk als je  
je doel goed en duidelijk verwoordt.”
 Kühne heeft het met die instelling ook voor elkaar gekregen dat 
Oostpool één van de best lopende toneel gezelschappen in Nederland is. 
“We weten een groot publiek aan ons te binden. En dan  bedoel ik niet 
alleen veel mensen, maar ook op veel  verschillende manieren.” Per   
jaar speelt  Oostpool een kleine acht verschillende voorstellingen. Twee 
daarvan spelen ze in serie in eigen huis, dus veertig keer  dezelfde 
 voorstelling in  hetzelfde theater. “Dan weten  mensen, heb ik het  vandaag 
gemist, dat geeft niet, want morgen kan ik nog een keer. Je creëert 
 daarmee je eigen  publiek, mensen die zich bij je thuis voelen. Bij je 
 voor stellingen en in je theater. Van de 220 stoelen is gemiddeld elke 
voorstelling 60 of 70 procent bezet.” Daarnaast speelt de groep één  grote 
voorstelling door de grote theaters in het hele land. En in de zomer reist 
er een voorstelling in tenten het land door. “Dan trekken we 12 of 13 
duizend mensen in 13 weken tijd.” 
Een bijzonder initiatief van Oostpool is het  langlopende project  waarmee 
het jongeren in  aanraking laat komen met theater. In een trailer waar 
zestig jongeren in passen, zitten drie rijen van 20 leerlingen. Ze zitten zo 
ongeveer twee  meter van het spel af. “Je maakt dan een voorstelling heel 
intensief mee. Dát is pas echt kennismaken met toneel.”
 De voorstellingen worden inhoudelijk allemaal door de eigen 
huisschrijver van Oostpool bedacht. Dat is een  bewuste keuze. En ook 
weer een manier om alle neuzen  dezelfde kant op te laten wijzen. “Wij 
praten eerst heel goed over waar we theater over willen maken. En onze 
toneelschrijver Peer Wittenbols schrijft dat. Hij weet wie de regisseur is, 
weet wie de  acteurs zijn. Hij kan daar op schrijven. Gedurende het 
schrijven blijft hij met ons in gesprek en kan hij alles bijstellen tot de 
eerste lezing. Eventueel is het stuk daarna ook nog aan te passen. We 
kiezen  bewust voor die dynamiek.” 
 Een gevolg is Oostpool toneel maakt sterk vanuit het eigen 
 perspectief van de spelers en andere  medewerkers van het gezelschap. 
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    Als je omgeving in jouw NU kan geloven,  
kun je mensen emotioneel verbinden
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jezelf. De grootste valkuil is dat je te weinig naar jezelf kijkt. Je moet 
schaken met je tijd. Alleen dan kun je visionair keuzes maken en tachtig 
uur werken om dat te bereiken.”

“We bestaan op dit moment vooral uit 35-40-jarigen, mensen die een 
eigen plek vinden, kinderen willen of al hebben. Een aantal jaren  geleden 
was het meer de huiselijke strijd die twintigjarigen voeren. Nu is meer 
het thema de onverwoestbare drift van de  levenslust die wij zelf zijn. Ik 
ben zelf vader en  opvoeder. Dan wil je iets meegeven en tegelijk  vrijheid 
geven om dingen zelf te ontdekken. Aan de andere kant zie je dat in deze 
wereld van  overdreven vrijheden het al snel doorslaat naar de andere 
kant. Daar moet je keuzes in maken,  telkens weer. Als we als Oostpool 
daar voorstellingen over maken, merk je dat mensen die daar privé ook 
mee bezig zijn bereid zijn er nóg harder voor te werken.” Daarbij werkt 
Oostpool als ensemble, vaak met dezelfde acteurs. “Die doen wel eens 
wat anders tussendoor, een film of moeder zijn. Maar ze komen allemaal 
in één of twee stukken per jaar terug.”

Geloven in het NU
“Al die elementen zorgen ervoor dat wat we  brengen meer is, dan alleen 
de som van de voorstelling. Het acteursvak is het moeilijkste dat er is. 
Met alleen jezelf als instrument moet je het  publiek een  verhaal vertellen. 
Het acteur moet het NU realiseren op het toneel. Hij moet het zelf 
 geloven, zijn  collega’s en wij als kijker moeten het geloven. Alleen als hij 
dat goed doet, creëert hij een nieuw soort nu, dat de kijkers emotioneel 
kan verbinden. Bij een film is dat geplakt en  getruukt. Maar in het 
 theater moet je met elkaar, in één ruimte, op dat moment in dat   
sprookje geloven. Van daaruit kun je dan weer op een andere   manier 
naar het leven leren kijken.” 
 Paul Matthieu concludeert terecht dat het verhaal, gekoppeld 
aan de verteller, een veel groter verhaal vertelt. “Dat educatieproject is 
dan weer een heel ander verhaal. Je bent nu in balans, nu gaat het goed. 
Maar ik ben heel benieuwd naar je volgende stappen zijn, hoe je   
volgende stap...” Matthieu krijgt geen antwoord op zijn vraag, want 
Kühne onderbreekt hem: “Nee, ik geloof niet in ‘NU is het goed’. Want 
dan sta je stil”, zegt hij fel. “Het is een belangrijker vraag, hoe je het voor 
elkaar krijgt dat je niet alleen hard holt in je zakelijkheid, maar ook voor 
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Tussen 
verleden en 
toekomst, 
tussen 
denken 
en doen

    

Jellie Paulusma p2managers

NU heeft voor mij twee betekenissen. Je hebt het NU tussen verleden 

en toekomst en het NU tussen denken en doen.  

 Het verleden bepaalt hoe je leven er NU uitziet en hoe het 

straks kan worden. Eén beslissing of gebeurtenis, hoe klein ook, kan 

grote  gevolgen hebben, vaak zonder dat je het op dat moment 

 beseft.   

Na mijn studie had ik wat sollicitaties uitgedaan, voor ik op vakantie 

ging. Ik woonde nog thuis bij mijn ouders en één van de sollicitaties 

was bij Scania in Zwolle. Ze wilden me daar graag hebben, vertelden 

ze mijn moeder aan de telefoon, maar ze konden niet wachten tot  

ik terug was van vakantie. Ik denk er vaak aan dat mijn leven er heel 

anders uit had gezien als ik die baan wél had gekregen. Dan was ik  

in het noorden van Nederland blijven hangen en had ik waarschijnlijk 

niet al die latere kansen gehad en gegrepen en was ik nooit bij 

 p2managers terecht gekomen.  

 Ik vergelijk het wel eens met behangen. Als je bovenaan  

een baan plakt lijkt hij recht te zitten, maar onderaan kan het toch  

wel eens heel scheef blijken te zijn. Op het moment dat je begint met 

plakken zie je het niet, maar achteraf blijkt het begin heel bepalend 

te zijn voor wat volgt. 

 In mijn werk wil ik, misschien wel daarom, ook altijd weten 

wat zich in het verleden heeft afgespeeld om te snappen waar ik  

nu mee bezig ben. Als ik een onderdeel van een project moet 

 organiseren, wil ik genoeg achtergrondinformatie hebben om te  

 weten waar mijn activiteit in het project past. Net zoals de rechter  
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in de rechtszaak vraag ik mijn collega’s dan honderduit en probeer ik 

daarna samen te vatten of ik het goed heb begrepen. De onderlinge 

verhoudingen, de nuances, die heb ik allemaal in het NU nodig om zo 

optimaal  mogelijk uit te komen in de toekomst. Als ik bijvoorbeeld 

een  ver gadering plan en mensen moet bellen of ze die dag kunnen,  

wil ik graag precies weten waarom die persoon bij die bepaalde  

vergadering moet zijn. Voor ik dan te werk ga, haal ik de toekomst 

naar het NU. Dan zit ik achter mijn bureau en ga me inleven in de 

gast die naar p2 komt. Die heeft een routebeschrijving nodig om  

hier te komen, moet  parkeren, zijn jas ophangen. Ik ga alle details na.

 

 Pas als ik het verleden en de toekomst voor me zie, kan ik  

in het NU ook dóen. Van nature ben ik dus een denker, maar in mijn 

werk moet ik natuurlijk ook gewoon kunnen doen. Als ik operationeel 

bezig ben, bijvoorbeeld met een offerte, moet het echt op dat 

 moment  gebeuren. Net als bij het burlen, dat moet op dat moment, 

je kunt niet wachten, hoe je ook in je vel zit. Ik probeer wel zo veel 

mogelijk even pas op de plaats te maken om te kijken wat er precies 

moet  gebeuren, wat er organisatorisch nodig is, zodat ik het wel in 

één keer goed kan doen want dat scheelt later werk. Maar dan voel  

ik ook een soort flow en doe ik het ook. Ik weet niet of dat een  

NU-moment is, want ik heb dan vaak niet eens een besef van tijd. 

Maar ik weet wel dat ik een enorme voldoening voel als het eenmaal 

klaar is en ik zie dat het goed is.  

 

 In sommige gevallen gaan denken en doen, verleden en 

 toekomst  bijna samen. Dan gaat dat proces van het verleden snappen 

en de toekomst zien om NU te kunnen doen heel snel, soms bijna 

 onbewust. Ik zag laatst de film Zomerhitte, waarin een fotograaf 

 foto’s maakt tussen het helmgras in de duinen. Ik vond dat zúlke 

mooie foto’s, veel mooier dan al die honderden mooie plaatjes die 

we hebben gezien bij de fotobijeenkomst. Als ik zo terugdenk, snap 

ik wel waarom. Die foto’s van de fotobijeenkomst zeiden me niets, 

omdat ik de context niet ken. Ik zie alleen dat ene beeld. In de film 

werd het hele verhaal achter die foto’s in de duinen duidelijk. Ik zag 

letterlijk de fotograaf liggen, wist waarom hij die foto’s daar op die 

manier maakte. Dan pas krijg ik er gevoel bij en kan ik er echt van 

 genieten. 

 Ik ben ook een hardloper en ik zal nooit het moment verge-

ten dat ik met mijn armen omhoog op de Coolsingel de finish van de 

marathon van Rotterdam bereikte. Dat gevoel blijft je altijd bij. Maar 

aan de  andere kant verdwijnt tijdens het lopen van zulke afstanden 

ook de tijd. Je weet dat je een paar uur gaat lopen en dan stel je je 

daar  op in. Aan het eind denk je ‘Zijn we er nu al?’. Dan weet ik van 

hele stukken al niet meer dat ik daar gelopen heb, omdat ik in ge-

dachten was. Dan ben je momenten van het NU kwijt, het doen wordt 

een  automatisme. Het doen verdwijnt in het denken. 

Jellie Paulusma, aanwezig bij het burlen, de rechtszaak en de  

fotobijeenkomst.
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In procesmanagement zijn we continu aan 

het plannen, we zijn bezig met later, met  

een eindproduct en met de manier waarop  

we daar kunnen komen. We vergeten vaak  

het NU, terwijl dat ons juist kan vertellen  

hoe we het beste onze weg kunnen  

vervolgen. Sociaal Pedagoog Nico Tukker  

was te gast bij p2managers om daar nog  

eens op te wijzen.

    

Het NU is als muziek. Die ene noot zegt niets,  
als je niet weet welke noot ervoor gespeeld  
werd en welke noot er volgen zal
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ContiNU

Nothing is in the mind what 
is not first in the senses 

Dat wat we horen, zien, voelen vertelt ons wat er NU aan de hand is. 
En daarmee vertelt het ons wat we – soms onbewust – hebben  geleerd 
uit het verleden en hoe we het beste onze weg kunnen vervolgen. 
Nico Tukker was te gast bij p2managers om daar nog eens op te 
 wijzen. 

 “Het NU is als muziek. Die ene noot zegt niets, als je niet weet 
welke noot ervoor gespeeld werd en welke noot er volgen zal.” Met  
die prachtige vergelijking weet sociaal pedagoog Nico Tukker, een 
 filosofische discussie over het NU de hem gewenste kant op te dirigeren. 
Hij wil ermee bewijzen, dat de eigen ervaringen invloed hebben op de 
 manier waarop mensen het NU ervaren. “Je hebt een gevoel bij de noot 
van nu, dat beïnvloed is door de noot die je net hoorde. En je gevoel 
wordt beïnvloed door de noot die je verwacht, omdat je het muziekstuk 
kent.” 
 
 Volgens Tukker werkt het andersom precies zo. Door je te 
 concentreren op het nu, leer je meer over verleden en toekomst. “Wij 
hebben het vermogen te reflecteren, voortdurend te kijken wat er zich 
passeert, het actuele waar te nemen. Ons gevoel, onze intuïtie, onze 
emotie, onze zintuigen vertellen ons wat er NU aan de hand is, en hoe 
onze r elatie tot het verleden is. We hoeven niet op ingewikkelde denk-
dingen te vertrouwen, we hebben ons gevoel.” Hij noemt als voorbeeld 
de natuur: “Daar ga je niet denken ‘het zit zus en zo in elkaar’, je ervaart 
het gewoon intens. Zo kun je ook de sociale werkelijkheid in projecten 
ervaren. Als je je bewust bent van wat er om je heen gebeurt, kun je 
 inschatten welke kant je in een project op moet gaan.”  

 Dat gaan de p2’ers in kleine groepjes in de praktijk brengen. 
“Want wij zijn vaak te veel bezig met  alleen het plannen en uitstippelen 
van de toekomst, het  produceren van een eindproduct. Als je je 
 concentreert op wat je NU waarneemt, als je contact krijgt met de  wereld 
van je zintuigen, dan verbindt dat zich met wat er in de hersenen al 
aanwezig is aan bagage en ervaringen uit het verleden.  Nothing is in the 
mind, that was not first in the senses.” 
 
 Diverse groepjes gaan apart zitten, elk op een eigen locatie. 
 Telkens legt één projecteigenaar uit aan vier of vijf  collega-p2’ers waar hij 
of zij op dat moment in een project staat. De anderen luisteren, kijken, 
voelen: de klank van de stem die aan het eind van de zin soms juist wel 
en op andere momenten niet omhoog gaat, de manier van geërgerd 
 kijken bij het beschrijven van bepaalde onderdelen, de blijdschap die in 
de ogen te lezen is bij het vertellen over een persoonlijke ontdekking en 
het schuldgevoel dat daar tegelijk over wordt uitgestraald. De theorie 
van Nico Tukker wordt praktijk, als de collega’s vertellen wat ze hebben 
waargenomen. Op dat moment realiseert de projecteigenaar zich zaken, 
waar ze  voorheen nog niet aan had gedacht. Bij het nog verder  specificeren 
van de waarnemingen, komt de groep gezamenlijk tot de kern van wat 
de projecteigenaar zelf nog niet als probleem had gezien. Gezamenlijk 
praten ze over hoe dat opgelost kan worden. En dat allemaal terwijl er  
na de  inleiding van de projecteigenaar met geen woord meer over de 
inhoud van het project is gesproken. 

 Vrijwel elk groepje blijkt een vergelijkbare ervaring te hebben. 
Veel collega’s hebben moeten vechten om niet rationeel op het project in 
te gaan en in plaats daarvan alleen waar te nemen. Maar daardoor  hebben 
ze ook mensen zien glimmen bij het vertellen over een onderdeel in een 
project, hoorden ze de nuances in de tonen van de stem, de expressie van 
de handbewegingen. En die gezamenlijke waar  nemingen van de groep 
werken als een spiegel voor degene die wordt waargenomen. “Als je dát 
moment weet te verbinden met iets dat mogelijk in de toekomst ligt.  
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Als je kan inschatten wat het betekent voor het project waar je mee bezig 
bent. Dan kun je die belangrijke dubbelslag maken. Want je kunt pas 
met één been in de toekomst stappen, als je andere been stevig in het 
hier en nu staat.”

    

We hoeven niet op 
 ingewikkelde denkdingen te vertrouwen, 
we hebben ons gevoel
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Beste p2-ers,

In jullie zoektocht naar de betekenis van het NU in jullie 
 professionele  handelen, hier nog enkele gedachten die tijdens 
een wandeling in de  Ardennen bij me  boven kwamen. 
 
Ieder mens heeft het vermogen via de zintuigen te genieten  
van zijn  omgeving. In mijn situatie van dat  moment, van ver-
gezichten, de geur van rottend hout en van mossen,  het geluid 
van boven mij cirkelende  buizerds. Genieten was op dat  moment 
een volstromen met aangename  indrukken die me geleidelijk 
geheel  vulden, waardoor ik één werd met het landschap. Zo zou 
ik me altijd wel willen voelen. Er zijn meer van die ervaringen die  
in mijn leven vaak gekoppeld zijn aan natuurbelevingen, maar ze 
kunnen ook gekoppeld zijn aan ontmoetingen met andere 
 mensen of aan dingen die ik doe. Ik wil hier proberen antwoord 
te geven op de volgende vragen. Waaruit bestaat zo’n ervaring? 
Wat zijn de  kenmerken ervan en de omstandig heden waaronder 
die optreden? Zijn die ervaringen op te roepen, te  plannen, te 
organiseren?  En wat is de  betekenis ervan? 

Het eerste wat mij opvalt bij dergelijke ervaringen is het hier en 
nu karakter  ervan. Vandaar de associatie met jullie thema. Ik 
noem dit het actuele.  Verder is ervaring altijd concreet  tastbaar.  
Je kunt er wel over nadenken zoals ik nu doe, maar op het 
 moment van de ervaring zelf is hij er gewoon.

Je zou kunnen zeggen dat de ervaring een hoog werkelijkheids-
gehalte heeft, je kunt er niet omheen, hij dringt zich aan je op en 
je kunt hem niet plannen. Dat die ervaringen een bijzondere 
 betekenis hebben blijkt uit het feit dat mijn geheugen ze  opslaat 
en dat ik er later aan terug kan denken. Sommige van die 
 ervaringen zijn al heel oud,  dateren uit mijn vroege jeugd. 
 Hoewel die ervaringen dus niet te plannen zijn kan ik  
de omstandig heden waaronder ze optreden wel creëren of 

 beïnvloeden. Ik wil mijn leven dus graag vullen met wandel- en 
fietstochten in de natuur en met aangename ontmoetingen met 
andere mensen en leuke activiteiten. 

Hoe komt het dat dit vaak niet lukt. In mijn voorbeeld had ik de 
tijd aan mezelf en moest ik niets. Er waren dus weinig andere 
prikkels. Bovendien is de natuur gewillig, ze biedt alle ruimte tot 
 eigen ervaring. Veel moeilijker is het wanneer die ruimte  bezet 
is door  andere prikkels. Prikkels van andere mensen, andere 
 activiteiten, van tijdsdruk en organisatiedruk. Je zou kunnen 
zeggen dat met de toename van de  externe prikkels de kans 
toeneemt dat het contact met de eigen ervaring  afneemt. En 
met de afname van die  ervaring verdwijnt ook het bewustzijn 
ervan. Nog een stap verder. Zou het zo kunnen zijn dat veel 
drukte, dat wil zeggen externe prikkels, en een afname van de 
eigen  ervaring  leiden tot een gevoel van leegte? En als dat 
 gevoel van leegte ons afhankelijk maakt van externe  prikkels 
raken we dan niet in een  vicieuze cirkel? Het is als een verslavings-
proces en het valt op den duur niet mee om van die verslaving 
af te  komen. Dat proces gaat niet  zonder afkickverschijnselen: 
gevoelens van angst, eenzaamheid en chaos  voordat de  
eigen ervaring het daaraan gekoppelde zelfbewustzijn en 
 zelf vertrouwen weer  terugkeren.   

De vraag die bij me opkomt is waartoe de beroepspraktijk van 
projectmanager stimuleert: tot toenemende externe druk en 
 afhankelijkheid van externe  prikkels of tot betekenisvolle ‘hier en 
nu’-ervaring.  Het lijkt me dat het antwoord op deze vraag niet 
 eenvoudig en  eenduidig is te benantwoorden.  Me dunkt is het 
antwoord op de vraag wel belangrijk omdat het antwoord  bepalend 
zal zijn voor het professionele handelen, dat wil zeggen voor 
 datgene waarop je anderen aanspreekt en waarop je appelleert.  
Nico Tukker 
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De 
kristallen 
bol

Titus Bekkering p2ontwikkeling

    

Kierkegaard heeft eens gezegd: ‘het leven wordt vooruit  geleefd 

maar pas achteraf begrepen’. Tussen het ‘vooruit’  en ‘achteraf’ van 

Kierkegaard ligt het NU als een soort  niemandsland waarin begrip 

ontstaat voor wat er is gebeurd en de toekomst die nog in nevelen   

is gehuld. Het is het   moment waarop dromen herinneringen kunnen 

worden.

Ons vak gaat vaak over wat er in die toekomst verscholen ligt. Als  

we aan een project beginnen, bedenken we wat er klaar moet zijn als 

het project is afgerond is. Projectmanagement is daarmee een soort 

toekomstvoorspellen, we kijken in onze kristallen bol naar het ideale 

toekomstbeeld, de prins op het witte paard. Met dat verschil dat  

wij niet achterover gaan zitten wachten tot die prins aan komt rijden, 

maar er alles aan doen om die toekomst te scheppen. Dat is waar  

het NU om de hoek komt kijken. Wat hebben we nu dat we straks 

niet meer willen of anders of beter, en wat is van waarde en moeten 

we zo  houden. Ieder mens heeft toekomstdromen nodig, want  

 zonder dromen bestaat er geen hoop, geen ambitie, geen gerichte 

 inspanning en geen tevredenheid. Daar moet je dan ook wel naar 

handelen. Het denken gaat over toen en straks, maar  handelen doe 

je in het NU.

 Juist in ons vak moeten die twee, denken en doen, straks 

en nu,  geïntegreerd zijn. Een adviseur moet vooral slim zijn en goed 

 nadenken over de adviezen die hij bedrijven geeft.  Een interimmanager 

moet vooral doen, zorgen dat de situatie op dat moment verbetert. 

Hij hoeft veel minder bezig te zijn met wat er na hem komt. Ons  

vak is juist een combinatie van die twee. We moeten analytisch zijn, 
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kunnen voorspellen wat de klant wil bereiken zoals een adviseur dat 

doet, maar tegelijk moeten we ook een fabriek in kunnen stappen  

en direct  maatregelen kunnen nemen als we zien dat iets niet goed 

loopt. Een beetje zoals een huisarts, die moet ook veel weten en in 

zijn spreekuur analyseren hoe de  patiënt zich beter zou kunnen gaan 

voelen, maar hij moet ook een slagaderlijke  bloeding kunnen stelpen. 

Je kunt alles nog zo goed  voorbereiden, maar je moet ook kunnen 

handelen op het moment zelf. En reageren op dingen die anders 

 lopen dan je had  gedacht.  

Katja Staartjes, de eerste Nederlandse vrouw die de Mount Everest 

beklom, beschreef dat in haar boek ‘Top  inspiratie’: ‘Tijdens 

 expedities naar 8000 meter ondervinden we altijd tegen slag, al 

 kunnen we die met een voortreffelijke uitrusting en perfecte 

 organisatie wel enigszins beperken. De weersomstandigheden 

 bepalen hoofdzakelijk het verloop van de expeditie. Basisvoor-

waarde om met tegenslag te kunnen omgaan is een sterke innerlijke 

 motivatie. Bij tegenslag blijkt feilloos of je echt gemotiveerd bent je 

uitdaging te verwezen lijken.’ 

 

Wat wij vaak doen is sturen op die motivatie. Om te beginnen al bij 

de selectie van mensen. En als je later in een project stapt, probeer  

je de motivatie te vergroten, door de verbondenheid aan een project 

te vergroten. Bijvoorbeeld door samen in die kristallen bol te kijken,  

zodat iedereen zijn eigen stukje van de toekomst kan zien. Of door 

veel samen te werken,  regelmatig te praten over het project, 

 telefoneren, mailen, bij elkaar komen. Daardoor ontstaat een soort 

ritme dat kan  leiden tot succes. Dan kun je een NU-moment creëren 

waarop ineens alles samenkomt en het project bij de deelnemers  

gaat leven.

Een concreet voorbeeld van zo’n NU-moment is het recente ontstaan 

van p2ontwikkeling. We hebben er van tevoren lang over gepraat hoe 

we onze activiteiten op het gebied van competentie-ontwikkeling 

 konden verbeteren. We hebben marktonderzoek gedaan, de con-

currentie  bekeken, lijsten gemaakt van wat wel en niet goed is aan 

onze eigen dienstverlening. Tot we een strategiesessie in Oosterbeek 

hadden en ineens het idee op tafel kwam: ‘Laten we er een zelfstandig 

bedrijf van maken’. De meeste mensen hadden nooit vanuit dat 

 perspectief ernaar  gekeken, maar het zag er voor iedereen die daar 

was ineens enorm aantrekkelijk uit. We hadden na die bijeenkomst 

 allemaal het gevoel alsof we tien centimeter boven de grond 

 zwevend naar huis reden. 

Het NU is een ondeelbaar moment. Oneindig klein en voor je  

het weet is het weer voorbij. Het is bijzonder dat zoiets korts zo 

 significant kan zijn. Het is moeilijk vast te pakken en het is er altijd.  

Ik krijg het gevoel van totale oneindigheid. Het leven is een 

 on eindige aaneenschakeling van NU’s. Als het moment voorbij is,  

is het direct toegevoegd aan de oneindigheid van vroeger.

Het interview met Alex Kühne, de projectgesprekken en Titus 

 Bekkering, aanwezig bij de lezing van Eric Bolle/theatervoorstelling 

Oostpool.
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Je hebt je eigen emotionele lot in handen. 

Daar gaat p2’er Jaap Walter vanuit in de 

rationele zelfanalyse-sessie. Hoe? Simpel: 

je kleedt het NU uit tot de naakte feiten. 

Dan kun je het daarna weer aankleden op 

een manier die je wél past.

    

Door te kijken naar alleen de feiten en  
je vooroordelen uit te schakelen, leer je  
anders te kijken naar een situatie
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Het Naakte NU

Een ABC’tje. Zo simpel is het. p2’er Jaap Walter weet goed uit te 
 leggen wat de essentie is van zijn rationele zelfanalyse-sessie.   
Hij laat de deelnemers het NU uitkleden tot de naakte feiten en  
 ontdekken hoe ze hun vooroordelen positief kunnen laten werken.

 Tijdens de sessie werken de deelnemers de tips van Jaap direct 
uit in hun hoofd en op papier. De opdracht is: Beschrijf A van  aan leiding 
of activating event: een situatie waarin je inadequaat handelde, waar je 
een vervelend gevoel aan over hield. B van de bril waardoor je kijkt  
o f belief: je gedachten tijdens die situatie. En C de consequenties of 
consequence: hoe je je voelde of hoe je handelde. 

Daarna volgt het analyseren. Bekijk A (de situatie) objectief, zoals een 
camera dat zou doen. Verander ‘een vergadertafel met een dominante 
voorzitter die lang praat en teruggetrokken werknemers’ in ‘een grote 
ronde tafel met mensen die praten’. Alles wat op de zeef blijft liggen 
(dominant, te lang praten, teruggetrokken) hoort eigenlijk bij de 
 gedachten (B). Bedenk dan bij C hoe je je zou willen voelen of hoe je zou 
willen handelen. Tot slot het meest lastige: zoom in op de gedachten (B) 
die je had en bekijk hoe die rationeel of irrationeel zijn. Jaap gaat  
ervan uit dat rationele gedachten je helpen resultaten te bereiken  
en  irrationele gedachten niet. Onder de irrationele gedachten  blijken 
veel moet-normen te zitten, die het gedrag van mensen bepalen, 
 bijvoorbeeld zijn ‘schiet op’ of ‘wees aardig’ of ‘wees flink’. 

De sessie stopt echter niet bij dit sec analyseren van de situatie. Het 
échte werk is het uitdagen van de gedachten, B. Het omvormen van de 
moet-normen naar wil-normen blijkt bijna een tovermiddel. In plaats van 
‘ik moet opschieten’, je realiseren ‘ik wil opschieten’ en je afvragen wat  
het ergste is wat er kan gebeuren, geeft in veel situaties enorm veel lucht. 

 De conclusie van de groep is precies wat Jaap Walter tevoren 
betoogde: wat je NU doet, hoe je NU reageert, bepaal je uiteindelijk 
zelf, door je te realiseren welke gedachten je dat laten doen en die aan te 
pakken.

Reacties van een aantal deelnemers, een paar dagen na de sessie:

“Ik vond het goed dat we leerden vooruit te kijken in plaats van alleen 
maar in je verleden graven waarom je op een bepaalde manier reageert. 
Door te kijken naar alleen de feiten en je vooroordelen uit te schakelen, 
leer je anders te kijken naar een situatie. Ik heb er vandaag nog iets aan 
gehad. Iemand waarvan ik dacht dat hij alleen wilde dwarsliggen, bleek 
gewoon zijn werk goed te willen doen.”

“Ik heb er nog veel over nagedacht. En ik heb er laatst in de praktijk nog 
iets mee gedaan, toen ik moest onderhandelen over contracten.   
Het hielp echt om de vooroordelen, die ik veel bleek te hebben, uit te 
schakelen. Door alleen te kijken naar de feiten, kwam ik veel verder.”

“Vanaf morgen moeten we niks, maar willen we alleen nog maar. Dat 
zinnetje van Jaap blijft maar in mijn hoofd hangen. Het valt me op hoe 
vaak ik het woord ‘moeten’ zeg. Ik denk nu: ‘Wat wíl ik ermee?’. En ik 
heb gisteren nog met iemand bedacht wat er zou gebeuren als we níet op 
tijd zouden komen, terwijl we vonden dat we vooral op tijd móesten 
komen. Nou, dan beginnen ze maar zonder ons, was de conclusie.”

“Ik heb er nog met iemand over gesproken van de week. We hebben  
samen een situatie zitten analyseren. Het is goed om je weer eens te 
 realiseren welke moet-normen je allemaal voor jezelf creëert. Dat 
 bewustwordingsproces was bij mij al in gang gezet, maar het was goed 
daar weer even bewust mee bezig te zijn.”
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“Het filteren was heel leerzaam en het helpt echt als je die vooroordelen 
uitschakelt. Ik had me nooit gerealiseerd dat  ik zoveel gedachten heb bij 
heel gewone situaties. Het is alsof je een vergadering inloopt, waar je van 
tevoren niks van wist. Dan kom je ook zonder vooroordelen over de 
verschillende partijen aan tafel binnen en dat kan heel verfrissend zijn.”

    Wat je NU doet, hoe je NU reageert,  
bepaal je  uiteindelijk zelf, door je te  
realiseren welke  gedachten je dat laten  
doen en die aan te pakken
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De 
momenten 
van NU 
(of nooit)

    

Och, wat zijn ze er toch veel geweest, momenten die mijn 

 (professionele) leven een wending hebben gegeven! Een flink  

aantal zal ik nooit beseffen (categorie 1), een aantal snap ik   

achteraf (categorie 2) en een beperkt aantal heb ik tevoren in  

het snotje (gehad), categorie 3. Jammer genoeg kan ik alleen  

over de laatste twee categorieën iets zeggen…

 Om te beginnen: ik ben wel van de groep die ‘cogito,  

ergo sum’ heeft omarmd. Het nu leeft in mij wanneer ik denk en   

me  bewust ben van mijn aanwezigheid. ‘Ik denk, dus ik besta’. Dat  

is waarschijnlijk niet het geval geweest bij de eerste categorie, de 

NU-momenten die ik niet ken, maar toch veel invloed op me hebben 

gehad.  Misschien dat feedback een mechanisme is om dat terug te 

halen, denk ik nu: cogitas, ergo sum (alsnog). 

 Met bovenstaand uitgangspunt, denken of bewustzijn, is  

het ook  mogelijk categorie twee beet te pakken door na-denken.  

Het  NU-moment is voorbij, maar ik kan het herbeleven. Die  beleving  

die ik in mijn fantasie oproep is reëel, doet me het moment larderen 

met verdriet, verlangen en genot. Gebeurtenissen in het verleden  

of die boeiende toekomst (voor-denken) raken me nu, inspireren  

me nu. Of is het zo – wanneer ik me niet voor de gek probeer te 

 houden –  dat alleen het effect  van die fantasie mij in het nu plaatst. 

Nog voel ik nu de trots van mijn drie doelpunten in de selectie van 

de jeugd van de voetbalclub RBC in een vol stadion tegen NEC, 

40 jaar  geleden! Nog voel ik de spanning – gezakt of geslaagd? 

–  na het allesbepalende schriftelijke en mondelinge examen.

  

Jaap Walter p2managers
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 Als we ons dat realiseren, kunnen we ze ook uitdagen of 

 gebruiken om op momenten een ander nu te creëren. Want de grote 

uitdaging ligt in het bewust zijn van die dagelijkse  situaties: NU moet  

ik mijn oordeel uitstellen, NU proberen die interventie te plegen, NU 

snappen dat privé even vóór gaat, NU voel ik de  rug leuning in mijn 

rug, hoor ik het ruisen van de bomen, NU besef  ik de gelaatsuit-

drukking van mijn  projectmedewerker, NU doemt mijn zwakte op in  

de groeps dynamiek. Het NU is een waarneming. En ouder worden is 

daarbij  tegelijk een  risico en een succesfactor. Een risico, omdat het 

je waarneming molt. En een succesfactor omdat je de ruis in het nu 

eindelijk snapt.

Jaap Walter was aanwezig bij het interview met Alex Kühne, de 

 projectgesprekken en hij leidde de rationele zelfanalyse-sessie.

 Een wat langer durend NU-moment was het ontstaan van 

p2managers. Dat begon bij het moment dat ik Robertjan Zonneveld 

 en Richard Rijper in de ogen keek en heel sterk het besef voelde  

‘met deze mensen ga ik een  volledig nieuwe wending aan mijn leven 

geven’. Aan de ene kant voelde ik de sterke onderlinge afhankelijk-

heid, die me onzekerheid gaf. Maar tegelijk voelde  ik vooral de 

 opwinding, er gaat hier iets  bijzonders gebeuren. 

 Iemand heeft eens tegen mij gezegd: “Mijn hobby is het in-

tensief  beleven van de tijd.” Ik denk dat een dergelijke instelling veel 

NU- momenten oplevert. Het is een mooie actieve vorm! De passieve 

vorm bestaat ook. In de Nijmeegse ampullen fabriek, waar ik aan de 

machines stond, kroop de tijd. Dat was ik me sterk  bewust: eindeloos 

leek het moment zich te rekken. Verveling lijkt ook een intensief 

 beleven van het NU. 

 

 De makkelijkste categorie is toch de derde: de NU- mo men-

ten die je je direct realiseert. In ons vak hebben we er een aantal die 

 repeteren: het definitieve akkoord in een  acquisitiegesprek over  een 

grote opgave, het afscheid van  projectmedewerkers na een intensieve 

samenwerking, de clash van hoofdrolspelers die makkelijk hun eigen 

weg kunnen gaan zonder jouw project, het gesprek met je collega 

over iets dat hem zeer raakt, mijn ‘bevel’ aan een CEO. 

 Ik heb op die momenten de indruk dat de tijd even stil staat, 

dat we op een ander niveau onze zintuigen gebruiken, al onze ervaring 

wordt gemobiliseerd en we lijken veel meer waar te nemen. Dit gaat 

vanzelf: de situatie is spannend en focust ons bewustzijn. Ik denk dat 

het varianten zijn op onze oeroude basale reflexen. Zij nopen ons tot 

vluchten, vechten of dood  wanen. Ze lijken ook makkelijk te herkennen: 

hartslag omhoog, natte handen, de rest van de wereld bestaat niet. 

In de bijeenkomst over rationele zelfanalyse bleek dat daar vaak 

 gedachten en patronen achter zitten die we ons niet bewust zijn.  
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‘Kunst kan ons inspireren en ons terugbrengen 

naar het NU dat wij als manager missen.’ 

 Filosoof en manager Eric Bolle vertelde dat 

aan een geboeide groep p2’ers. Daarna 

 ontdekten de managers hoe waar zijn woorden 

zijn bij de confronterende toneelvoorstelling 

‘Op de Ziel’ van Theater Oostpool.  

    

In de werkelijkheid gaat een waanzinnig  
verlangen schuil naar het onwerkelijke
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“Ik aanbid deze zachte steen.  
In zijn aderen zie ik mijn gezicht. 

En mijn verloren poëzie.”        
Adonis (1930)

“Er is altijd overvloed.  
En cultuur is het vermogen  
daar vorm aan te geven.”

Bataille 

“Menselijke cultuur is  
iets doen met,  

gestalte geven aan  
overvloed.” 

“Managers moeten ophouden  
te doen alsof de middelen   

schaars zijn en besluiten nemen  
vanuit een besef van overvloed.  

Er is genoeg voor iedereen.”

Managers zonder NU

“De manager heeft geen NU,  
maar leeft in de toekomst.”

“Managers zien af  
van zichzelf en het heden,  
ter wille van verbeteringen  

in de toekomst.” 

“Als er iets is,  
waar de manager onder lijdt,  

dan is het wel dat zijn  
werkzaam bestaan  
geen heden kent.”

“Alles wat te maken heeft  
met jezelf zijn   

vereist een zekere 
terugvordering van het NU.”

“Filosofie en poëzie  
kunnen ons inspireren  

en ons terugbrengen naar het  
NU dat wij als manager missen.

De mens is vergankelijk,  
de steen eeuwig.”
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 Dat veranderde begin jaren tachtig. Het woord management krijgt, 
 althans in mijn omgeving, een heel andere klank en een  heel  andere kleur. 
 Management wordt schril, asgrauw en loodgrijs.  Management wordt geassocieerd 
met bezuinigingen, banenverlies, snoeiharde  saneringen (McKinsey) en het hameren 
op het einde van de verzorgingsstaat en de eigen  verantwoordelijkheid van mensen. 
 Managers houden zich niet bezig met inhoud maar met  proces, en zij zijn ertoe in 
staat alles beter, sneller en goedkoper te laten gebeuren. Terwijl ik als kind nog nooit 
een bedelaar had gezien, zie ik steeds meer mensen in steden in vuilnisbakken kijken 
of er iets te eten is en hoor ik voor het eerst iets over daklozen. Had in de jaren zestig 
management met welvaart, vooruitgang  en succes te maken, in de jaren tachtig gaat 
het om het wegwerken van tekorten en de strijd om het overleven.
 De laatste jaren is management in opspraak geraakt. Mensen willen niet 
meer  managen en al helemaal niet gemanaged worden.  Ondanks dat ze meer kunnen 
verdienen als manager zijn ze liever als professional bezig. Veel professionals zien in 
managers niet meer dan een noodzakelijk kwaad. Men heeft een afkeer van de 
 exorbitante  zelfverrijking en begint het  managementdenken de schuld te geven dat er 
op scholen geen onderwijs meer wordt gegeven, dat de zorg te kort schiet, en dat de 
meeste mensen hun toevlucht hebben genomen tot  comfortabele beleidsfuncties en 
niemand meer het echte werk wil doen. Managers ontnemen ons onze beroepseer, 
maken van alles beleid, en  vallen ons lastig met bureaucratische procedures in plaats van 
ons ons werk te laten doen. Zij kunnen niet organiseren, alleen maar reorganiseren, en 
er is al zo veel verkeerd gegaan dat er een kerkhof van mislukte projecten is ontstaan. Zo 
denken steeds meer mensen over management.

 Allengs ontstaat een situatie waarin het gemakkelijk wordt over het hoofd 
te zien waarover het bij management eigenlijk gaat, namelijk leiding geven aan 
 mensen. Ik denk dat  men moet proberen minder over management na te gaan 
 denken en meer over leiderschap. Management gaat over structuren, processen en 
rollen; leiderschap gaat over mensen, ideeën en gevoelens. Leiderschap is veel 
 toegankelijker dan management, want iedereen is tegelijk zijn eigen leider en zijn 
eigen volgeling. Terwijl management gaat over controle, gaat leiderschap over 
 inspiratie. Als je leiding wilt geven door anderen te inspireren is het belangrijk zelf 
 geïnspireerd te zijn en steeds opnieuw geïnspireerd te worden. Daarom zijn volgens 
mij filosofie en poëzie zo belangrijk. Zij kunnen ons  inspireren en zij kunnen ons 
terugbrengen tot het nu dat wij als  manager zo sterk missen.
 Een andere stijl van leidinggeven is mogelijk. Ik wil proberen hier een 
vierde  opvatting en een vierde periode van leidinggeven te  introduceren. Dit vierde 

Eric Bolle

Vijf filosofische stellingen over hoe managers in het nu staan.
Lezing voor p2managers en haar relaties, Huis Oostpool,  

Arnhem 22 november 2007

 Het is een goed idee na te denken over hoe managers in het NU staan. Als 
er iets is waar de manager onder lijdt, dan is het wel dat zijn werkzaam bestaan geen 
heden kent. De manager leeft onder de  discipline van het plan, de tucht van de markt 
en de toekomst van de organisatie. Hij heeft helemaal geen nu, en er zijn bijzondere 
inspanningen voor nodig om hem bij zichzelf en tot het heden terug te brengen. 
Want alles wat te maken heeft met ontspannen, met bij jezelf zijn, met ontvankelijk-
heid en re-creatie (her-schepping) vereist een zekere terug verovering van het NU, van 
het opnieuw deelgenoot worden van het heden. De manager heeft geen nu, maar 
leeft voor de toekomst. Zijn grondervaring is dat hij altijd tijd tekort komt. De tijd 
verslindt al zijn inspanningen om de dingen de juiste kant op te krijgen en het tij te 
keren.

 Wanneer komt de manager tot zichzelf? Wanneer hij ophoudt met 
 managen.  Wanneer hij zijn zinnen verzet door te sporten, wanneer hij de natuur 
 intrekt om te wandelen of te fietsen, wanneer hij doelloos op de bank ligt en luistert 
naar zijn favoriete muziek, kijkt naar zijn  favoriete dvd of zijn favoriete boek leest, 
 wanneer hij reist en op vakantie gaat, en wanneer hij  gezellig samen is met familie en 
vrienden. De  manager heeft pas een heden als hij ophoudt met werken en zich  ontspant. 
De vraag naar het nu heeft dus alles te maken met het ontsnappen aan stress, en met 
het achter zich laten van de verantwoordelijkheid voor de organisatie. 

 Toch is management niet begonnen als een vak dat verbonden is met een 
verlies aan tegenwoordigheid, als een wereldvreemd beroep dat niet in het heden 
staat, als een professie zonder nu. Als ik terugblik hoe men de laatste vijftig jaar   
in Nederland over management  heeft  gedacht zie ik grofweg drie periodes. 
 Management werd in mijn jeugd geassocieerd met Amerikanisme. De Amerikanen 
hebben de oorlog  gewonnen door hun teamspirit en doordat zij op ontspannen 
( relaxte) wijze leiding gaven aan hun legers in tegenstelling tot de Duitsers die met 
hun strikte hiërarchie en hun  kadaverdiscipline het kwaad in de wereld, en Europa 
naar de ondergang hadden gebracht. Management had in die tijd iets door en door 
democratisch. Als je maar talent had kon je ongeacht je afkomst of je studierichting 
manager worden bij Shell. Shell en het Amerikaanse leger: die bepaalden hoe men 
over management dacht. Management was optimistisch en open.
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model van  management gaat over het  ontwikkelen van beleid en het geven van 
 leiding gebaseerd op dichten en denken. De nieuwe leider inspireert mensen omdat 
hij zelf geïnspireerd is. In deze stellingen wil ik laten zien hoe men zich door filosofie 
en poëzie kan laten transformeren en zichzelf kan veranderen door nieuwe  opvattingen 
over het mens zijn en de beleving van de tijd. Wie zich door die visie laat aanspreken 
krijgt een nieuwe kijk op de dingen en kan op een andere wijze leiding gaan geven 
omdat hij zichzelf op een andere wijze laat leiden door de opvatting van dichters en 
denkers op wie ik hier in het kort aan de hand van stellingen in wil gaan. 
 Wie een gedicht leest, ontvangt leiding. Daarom wil ik   begin nen te laten 
zien hoe de dichter Adonis ons met een gedicht over een steen kan terugbrengen  
bij het NU. Daarna wil ik aan de hand van enkele  andere dichters en denkers laten 
zien hoe ons ons nu wordt afgepakt en hoe wij onszelf en ons heden kunnen 
 terugveroveren. Het geheel in de vorm van vijf stellingen:

1 Adonis en de steen
2 Massimo Cacciari tegen de alles verslindende tijd
3 De innerlijke ervaring van Georges Bataille
4 De tijdmuur van Ernst Jünger 
5 De andere toestand van Robert Musil

1 Adonis en de steen
Een steen
Ik aanbid deze zachte steen.
In zijn aderen zie ik mijn gezicht
En mijn verloren poëzie.

 In dit gedicht van de Arabische dichter Adonis (1930) wordt de steen niet 
beschouwd als iets dat hard, koud en zonder leven is.  Integendeel. Zoals ook elders 
in de Arabische poëzie wordt de steen  beschouwd  als iets warms en vriendelijks. 
Anders dan de mens is de steen een voortdurend nu, dat niet onderworpen is aan de 
tijd en de vergankelijkheid. De steen onttrekt zich aan de menselijke ijdelheid en aan 
de vergankelijkheid van de dingen. Is de mens onder worpen aan de sterfelijkheid, de 
steen zal niet slijten. De steen triomfeert en is als tombe het onsterfelijke omhulsel 
voor de sterfelijke mens. De steen brengt stabiliteit in de absurditeit van het leven. 
Wanneer men in het westen zegt dat iemand van steen is, bedoelt men dat hij koud 
en gevoelloos is. In de Arabische poëzie zou de dichter willen dat hij een steen was 
omdat een steen altijd gelukkig is en het lot geen greep op hem heeft. De stenen zijn 
nooit moe, en zijn het  symbool voor een opvatting die de tijd vergelijkt met een kind 

dat weigert zijn bed uit te komen. De mens is vergankelijk, de steen eeuwig. De mens 
heeft geen heden, de steen is een voortdurend nu. Door de steen te aanbidden komt 
men bij zichzelf terug en wordt men gekoesterd door zijn onophoudelijke warmte. 1

2 Massimo Cacciari tegen de alles verslindende tijd
De Italiaanse filosoof Massimo Cacciari (1944) combineert zijn werk als wijsgeer met 
het  burgemeesterschap van zijn geboorteplaats Venetië. In zijn verspreid in het Italiaans 
 gepubliceerde essays gaat het vaak over de vraag hoe de moderne mens weer in het 
 heden kan gaan leven. Deze verspreide essays zijn in Duitse vertaling tot een boek 
 gebundeld 2. Er is wel geen boek dat zo zeer managers kan aansporen zich met filosofie 
bezig te houden, want het gaat de hele tijd over het nu.
 Cacciari gaat daarbij in op talrijke denkers, herinnert aan het carnaval als 
een  absoluut nu tussen het oude en het nieuwe jaar, en laat zich leiden door een 
 beroemd schilderij van Goya in het Prado in  Madrid. De tijd vreet zijn eigen  kinderen 
op. Om te overleven verwoest de tijd het enige dat zijn voortbestaan zou kunnen 
garanderen: zijn  nakomelingen. De tijd, dat is de doodsdrift zelf.
 Als dit de diagnose is, dan kan de therapie alleen maar zijn  proberen aan 
de tijd te ontsnappen en te zoeken naar een manier waarop het leven - al is het maar 
even - een absoluut  heden kan zijn. En die  momenten zijn de ogenblikken van het 
feest, van carnaval, van de orgie en de extase, van de kunst, van de literatuur en van 
het denken.  Cacciari noemt daarbij een aantal belangrijke  schrijvers en filosofen, 
onder  andere Bataille, Musil en Jünger op wie ik, mede door hem  geïnspireerd, in de 
volgende stellingen inga.

3 De innerlijke ervaring van Georges Bataille
De Franse schrijver en essayist Georges Bataille (1897-1962) ziet de  moderne mens 
als een wezen dat zijn leven in dienst stelt van plannen en projecten. Hoewel hij het 
woord manager niet  gebruikt ziet hij heel goed dat moderne mensen managers   
zijn die alleen maar leven voor hun werk en hun bestaan rechtvaardigen door 
 activiteiten die er voor moeten  zorgen dat in de  toekomst alles beter gaat dan nu. 
Zij zien van zichzelf en het heden af ter wille van v erbeteringen in de toekomst. In 
de ogen van Bataille komt het mens zijn daardoor te kort. De moderne mens  
leeft maar half. Hij is verminkt. Menselijk bestaan is niet alleen maar werk en 
 ontspanning om beter te kunnen werken. Mens zijn is ook feest, exces en extase. 
Mens zijn is niet alleen maar controle, het is ook  inspiratie. Menselijke cultuur 
wordt niet gekenmerkt door tekort en  discussie over budgetten. Menselijke cultuur 
is iets doen met, gestalte geven aan de overvloed. In de ogen van Bataille is er altijd 
overvloed, en is cultuur het vermogen daar vorm aan te geven.
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Alles wat te maken heeft  met jezelf zijn,  
vereist een zekere terugvordering van het NU

 Bataille verzet zich tegen de opvatting dat het bestaan moet worden 
 opgeschort tot de toekomst en tot een later tijdstip moet worden uitgesteld. Hij vindt 
dat wij het nu terug moeten eisen en op moeten houden het zijn uit te stellen tot 
later. Zijn beroemde boek De innerlijke  ervaring (1943) documenteert zijn besluit (hij 
noemt het zelf een besluit) een einde te maken aan de verminkingen en op zoek te 
gaan naar de gehele mens. Hij vat het paradoxale plan op de orde van de planning  
te verlaten en maakt het tot zijn programma zijn leven niet langer te wijden aan 
projecten. De innerlijke ervaring is het tegendeel van het handelen, het feest is  
het vergeten van het plan. In de ogen van Bataille is het  genoeg op te houden met 
managen; zodra het plan wegvalt is de extase er al. Het gaat er om zich te bevrijden 
van het zich telkens opnieuw nieuwe doelen stellen, waardoor het lijkt alsof de tijd 
niets anders is dan ‘de vlucht van de doelen die waar  schenen.’ Het gaat er om het nu 
te herwinnen en, ‘gezeten op een smalle witte veranda’, deelgenoot te worden van ‘de 
kalmte van de hemel’. 3

4 De tijdmuur van Ernst Jünger 
In de ogen van Bataille is de mens verminkt omdat hij zichzelf ziet als een middel om 
doelen te bereiken. De moderne mens (en al helemaal de manager en de project-
leider) heeft geen heden omdat hij alleen aan de toekomst denkt. De methode om 
het nu terug te krijgen bestaat er in de orde van het plan te verlaten en  te mediteren 
om te komen tot de innerlijk ervaring. Bij de Duitse schrijver en essayist Ernst Jünger 
(1895-1998) is iets anders aan de hand. Bij hem gaat het er niet om het plan te 
 verlaten maar om de menselijke plannen een plaats te geven in het kosmische plan.

 In zijn boek An der Zeitmauer (1959) gaat hij op zoek naar het kosmische 
plan en vindt hij aanwijzingen in de astrologie. Sterrenbeeld en horoscoop laten zien 
hoe het menselijke lot verbonden is met de stand van de planeten en geven een 
 aanwijzing dat men de tijd anders kan denken dan alleen als arbeidstijd. De 
 astrologische tijd is niet  dezelfde tijd als de tijd van het horloge en de prikklok.  
Zij omvat die tijd ook, maar is meer nog een tijd van lotsverbondenheid. Astrologie 
laat zien hoe hemel en aarde banen trekken waarbinnen en volgens welke het 
 menselijke lot zich afspeelt voorbij de oppervlakte van de verschijnselen en de 
 gebeurtenissen van het  dagelijkse leven.

 Door het menselijke plan af te stemmen op het kosmische plan komen wij 
bij de  tijdmuur. Aan de andere kant van die muur ligt een  absoluut heden, waar de 
mens gehoor kan  geven aan de roepstem van de aarde en haar appèl de aarde te 
 vergeestelijken. In de ogen van Jünger is techniek niet alleen een manier om met 
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behulp van machines mensen en dingen te beheersen, maar ook een manier waarop 
de aarde geest wordt en de materie begint te denken. Met name stralings- en 
 verlichtingstechniek zijn voor hem een duidelijk voorbeeld hiervan. Ook de 
 bliksemafleider zet hem aan het denken. Wij zouden aan zijn voorbeelden   
gemakkelijk artificiële  intelligentie en het internet kunnen toevoegen.

 De manager kan dus in de ogen van Jünger een nieuw nu  krijgen juist 
door te  managen. Door te zorgen voor optimale mens- machinecommunicatie, juist 
door het afdelingsplan af te stemmen op het kosmische plan kan hij voorbij de tijd 
komen en deelgenoot worden van een absoluut heden waarin de aarde met zijn hulp 
tot zichzelf komt.

 Met deze gedachten uit de jaren vijftig komt Jünger terug op zijn boek Der 
Arbeiter uit de jaren dertig, en laat hij eens te meer zien hoe hij probeert zin te geven 
aan de tijd van de arbeid en aan de wereld van management en organisatie. In de 
 jaren negentig (Jünger is heel oud geworden: meer dan honderd jaar) zal hij er kort 
voor zijn dood opnieuw op terug komen ter gelegenheid van de Biënnale van   
Venetië. Hij komt dan opnieuw met zijn prognose dat onze tijd veel meer zicht heeft 
op transcendentie dan zij zelf beseft:
 
 De geologische inbedding van het leven, de zin van de aarde blijft zoals de 
meeste grote geschenken vrijwel onopgemerkt. Zij wordt in de wortels gevoeld als 
 onbewust thuis, en vindt uitdrukking in het gedicht. Wetenschappen die berusten op 
die inbedding zoals de geopolitiek en de  geopsychologie zijn van recente datum.  
Maar misschien zijn zulke  invloeden des te sterker naarmate er minder over wordt 
 gesproken.4

 
5 De andere toestand van Robert Musil
Robert Musils (1880-1942) levenswerk, de roman De man zonder  eigenschappen, is 
een van de beroemdste boeken van de twintigste eeuw. De roman speelt zich af in 
Wenen en laat de  ondergang zien van de Donaumonarchie kort voor de Eerste  
Wereldoorlog. De titelheld,  Ulrich, wil eigenlijk een tijdlang vakantie nemen van 
zichzelf en gaan leven zonder eigenschappen. Dat is hem echter niet gegund. Tegen 
zijn zin wordt hij benoemd tot lid van een commissie die het regeringsjubileum van 
de keizer moet voorbereiden. Omdat de Oostenrijks- Hongaarse keizer min of meer 
tezelfdertijd feest viert als de keizer van Pruisen zit er nogal wat Oostenrijks-Duitse 
rivaliteit in de parallelactie, zoals de leden van de commissie het initiatief noemen 
dat zij  voor bereiden.

 
 Met deze situatie als decor krijgt de titelheld alle gelegenheid zijn 
 opvattingen uiteen te zetten en een poging te doen zich te wijden aan zijn 
 lievelingsproject: de werkelijkheid  afschaffen, de mensen met rust laten, ophouden 
ideeën te realiseren. Zijn motto luidt: “In de  werkelijkheid gaat een waanzinnig 
verlangen schuil naar het onwerkelijke.” Op grond van dit motto heeft de man 
zonder eigenschappen een hekel aan filosofie. Ulrich is geen filosoof: “Filosofen zijn 
 gewelddadige types die geen leger tot hun beschikking hebben en  daarom de wereld 
aan zich onderwerpen door haar in een systeem op te sluiten. Waarschijnlijk is dit 
ook de reden dat grote filosofische naturen opstaan in tijden van tirannie, terwijl in 
tijden van  beschaving, vooruitgang en democratie het niet lukt een overtuigende visie 
voort te brengen, tenminste als men geloof wil hechten aan de teleurstelling hierover 
die men overal kan horen.”

 De man zonder eigenschappen onderscheidt zich door zijn  vermogen te 
aanvaarden dat de wereld gefragmenteerd is, dat er nauwelijks samenhang valt te 
 ontwaren, en dat men prima zonder visie kan leven. In wijsbegeerte en levens-
beschouwing zit vaak iets totalitairs en  dwingends verstopt. Filosofen, en dan vooral 
de systeembouwers die de wereld tot een geheel willen  reduceren, zijn er op uit macht 
uit te oefenen en de werkelijkheid te beheersen. Ulrichs intenties gaan echter een 
geheel andere kant op: “Men moet proberen zich opnieuw meester te maken van het 
onwerkelijke; de werkelijkheid heeft geen zin meer.”
 Als tegengif tegen al die machtswellust en bezitterigheid  ontwikkelt Ulrich 
samen met zijn zuster Agathe het leerstuk van de  andere toestand, “een toestand van 
geïntensiveerde ontvankelijkheid en sensibiliteit die een overstromen en terug-
stromen van de indrukken tot stand brengt waaruit het gevoel ontstaat als in de weke 
spiegel van een wateroppervlak met alle dingen verbonden te zijn, en zonder 
 tussenkomst van de wil te geven en te ontvangen.”
 De mens leeft dus in twee registers en beschikt over twee  daarmee 
 corresponderende denkwijzen. De ene van het systematische, in bezit  nemende en 
 beheersende denken, de andere is een vorm van permanente vakantie, een mystieke 
ervaring van verbondenheid met al het andere, de andere toestand, die Massimo 
 Cacciari in zijn  commentaar zo mooi verwoordt als “een liefde die niet verlangt of bezit, 
maar bevrijdt en niets uitsluit, die niets begeert maar alles geeft, en die zich alleen maar 
als  overgave openbaart.”

 Hoe verhouden deze twee denktypen zich nu tot elkaar? Hoe vallen de 
 bemoeienissen van de altijd strevende Faustische mens te  rijmen met de oriëntaalse 
mystieke passiviteit? Het is in ieder geval niet mogelijk voor slechts een van beide te 
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kiezen. Zonder een zeker egoïsme, zonder wil tot beheersing en onderwerping is 
 overleven onmogelijk. Maar alleen maar actief zijn is onbevredigend omdat er altijd wel 
weer iets nieuws de kop opsteekt dat nog niet onderworpen of in bezit is  genomen.   
De mystieke ontvankelijkheid van de andere toestand is als enige  bestaanswijze   
evenzeer onmogelijk want men kan niet alleen maar voelen, ook al is dat gevoel als  
gevoel van een zuiver en ongetroebleerd heden een van de heerlijkste dingen die er is.
Het gaat er dus om te zien dat vita activa en vita passiva twee kanten van een en 
 dezelfde  medaille zijn, dat het om tweelinggevoelens gaat die niet zonder elkaar 
 kunnen en complementair zijn. In zijn commentaar op de andere toestand merkt 
Cacciari op dat Ulrich en Agathe tweelingen zijn, en dat tweelingen het sterrenbeeld 
is van deze denkfiguur: “De relatie  tussen tweelingen is  deel van een constellatie van 
onscheidbaren, maar van die onscheidbaren die zich nooit kunnen verenigen. 
 Tweelingen zijn juist in hun onoverwinnelijke verschil onafscheidelijk verbonden.” 
Dus geen dialectiek zoals men misschien zou verwachten, en ook geen synthese of 
harmonie op hoger niveau, maar het in hun wederzijdse onbeslisbaarheid laten 
 samenkomen van tegengestelde denkvormen en gevoelsrichtingen. Tot zover de 
 andere toestand in Musils roman De man zonder  eigenschappen. 5

 Hoe zijn deze stellingen in verband te brengen met een nieuw type 
 leiderschap? Hoe verhoudt de planning en controlcyclus zich tot het kosmische plan? 
Hoe kan de manager naar het nu worden terug  gebracht en een eigen heden krijgen? 
Laat ik proberen samen te vatten waar we nu staan en deze vragen proberen te 
 beantwoorden aan de hand van de auteurs die ik zojuist heb geïntroduceerd.
 Jüngers ideeën over de aarde en het kosmische plan zijn niet zo 
 wereldvreemd en zweverig als zij op het eerste gezicht lijken.  Tegenwoordig zijn er 
niet alleen maar commercieel getinte businessplannen maar ook sociale en   
ecologische jaarverslagen. Duurzaamheid staat  zowel bij de overheid als bij het 
 bedrijfsleven in het centrum van de belangstelling. Steeds meer ontstaat een besef dat 
de aarde beschermd dient te worden tegen de milieudruk en dat de mensen beschut 
dienen te worden tegen de uitwassen van de globalisering. Hoewel de politieke 
 partijen recentelijk de verkiezingen zijn ingegaan met een sterke nadruk op regionale 
veiligheid, is denken in termen van mondiale solidariteit sterk in trek bij kerken en 
stichtingen. De zorg voor de aarde neemt toe in termen van wereldwijde netwerken 
ook al zal niet iedereen daarin meteen een roep van de aarde of een appèl aan ons 
horen. Feit is dat steeds meer bedrijven niet alleen economische maar ook ecologische 
en sociale verantwoordelijkheden op zich nemen en in die zin een eerste stap zetten 
in de richting van een kosmisch plan. Leiderschap wordt bijzonder aantrekkelijk op 
het moment dat van de leider een wereldvisie wordt verwacht waarin ook deze typen 
verantwoordelijkheid zijn  opgenomen. 

 Batailles visie is ook van groot belang voor een nieuw type  leiderschap. 
Leidinggeven aan mensen vooronderstelt het bezit van een helder mensbeeld dat oog 
heeft voor alle aspecten van mens zijn en niet alleen voor produceren en presteren. 
Managers kunnen helpen een  ontspannen sfeer tot stand te brengen door op te 
 houden te doen alsof de middelen schaars zijn en te beginnen besluiten te nemen 
vanuit een besef van overvloed en dat er genoeg is voor iedereen. Wanneer zij oog 
 hebben voor het menselijke tekort en voor de verminkingen die zijn  ontstaan door onze 
al te eenzijdige nadruk op werk kunnen zij meer rust onder de mensen brengen en meer 
tevredenheid met wat zij hebben en wie zij zijn. Dat geldt ook voor de persoon van de 
manager zelf. Wanneer hij zich openstelt voor zijn eigen behoeften, de stilte zoekt  
en aan zichzelf toekomt door zich te wijden aan zijn innerlijke ervaring kan hij het nu 
terugkrijgen en voor anderen een voorbeeld zijn door in het heden te  leven.

 Musils leerstuk van de andere toestand tenslotte kan inspireren tot een 
nieuw type  leiderschap omdat het leert ervoor oog te hebben dat mensen twee kanten 
hebben waarvan je er doorgaans maar een ziet.  Precies aan die andere kant ligt een 
 absoluut heden waarvan de manager in de organisatie weinig weet heeft. Loopt de 
manager het risico het NU te missen, de leider zonder eigenschappen weet dat er ook 
een andere toestand is. Daarom wil ik afsluiten met de oproep: managers van nu, geef 
 leiding vanuit het heden en probeer waar dat mogelijk is de organisatie aan te sluiten 
op het feest dat het menselijk bestaan in wezen is.

Eric Bolle (1954) studeerde Duits en filosofie en promoveerde met een proefschrift  
over  Friedrich Nietzsche. Hij werkt momenteel als senior adviseur bij BMC, Bestuur  
& Management Consultants te Leusden. Hij geeft lezingen en publiceert artikelen over 
 onder anderen de Spaanse filosofe María Zambrano en de Arabische dichter Adonis. Zijn 
meest recente boek was ‘Filosofie & Leiderschap’ (2005).
 

    

Noten
1    Adonis: Der Baum des Orients, Berlijn 1989, 17; Die Gesänge Mihyars des Damaszeners. Ausgewählte  Gedichte 1958-1965, 

Zürich 1998, 26 en 182; Chants de Mihyar le Damascène, suivi de Singuliers, Parijs 2002, 63; La prière et l’épée. Essais sur  
la culture arabe, Parijs 1993, 85-86; Célébrations, Parijs 1991, 265; Toucher la lumière, Parijs 2003, 124.

2  Massimo Cacciari: Zeit ohne Kronos, Klagenfurt 1986.
3  Georges Bataille: De innerlijke ervaring, Hilversum 1989, 146-147.
4    Ernst Jünger: An der Zeitmauer, in E.J.: Werke, 10 delen, Stuttgart z.j. (1960-1965), deel 6, 407-661, citaat 560;  

Ernst Jünger: Prognosen, München 1993 (met onder andere een belangrijke bijdrage van Massimo Cacciari);  
Ernst Jünger: Les prochains Titans, Parijs 1997.

5    Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften, Hamburg 1957, 296, 260, 588, 781; Massimo Cacciari: Die profane 
 Beachtung Musils, in M.C.: Zeit ohne Kronos, 109-122, 121, 113; Karl Corino: Robert Musil. Eine Biographie,  
Reinbek bei Hamburg 2005.
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Je hebt je zintuigen nodig om het NU te 

kunnen ervaren, was de conclusie van een 

eerdere bijeenkomst in de zoektocht van 

p2managers. Maar wat gebeurt er als één 

van die zintuigen wordt uitgeschakeld? 

Het werd ontdekt bij een etentje in het 

pikkedonker bij het MuZIEum in Nijmegen.

    

Niet gezien worden geeft 
een onverwachte vrijheid
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Een ander NU 

Mens videt, mens audit: cetera surda et coeca
(Het is de geest die ziet en hoort: 

de zintuigen zelf zijn doof en blind)  
Epicharmos

De ogen wijd opengesperd, zonder resultaat. De oren gespitst 
 waardoor je elk gesprek lijkt op te vangen en elk gelach gebulder 
lijkt. De handen zoeken en vinden een bord: “Ligt er al eten op?  
Zo te ruiken niet.” Langzaam verdwijnen de angstgevoelens naar de 
achtergrond. De acceptatie van het donker zorgt voor een beetje 
ontspanning. Niet zien, betekent ook: niet gezien worden. En dat 
geeft een onverwachte vrijheid.

 Het MuZIEum in Nijmegen gaat vooral over kijken en waar-
nemen. Je weet echter pas wat je ziet, als je een tijdje niets ziet. Sinds 
2005 biedt het MuZIEum dan ook de mogelijkheid de wereld   
v an  blinden te ervaren. Behalve met een rondleiding, onder begeleiding 
van blinden en slechtzienden, kan dat ook met een etentje in het 
 pikkedonker. Een kleine 20 mensen ondergingen dat op uitnodiging 
van p2managers. Zij zochten antwoord op de vraag wat er gebeurt met 
het NU als één van de zintuigen wordt uitgeschakeld.
 
 Van tevoren is het louter speculeren hoe het zal zijn: eten in   
het donker. In het barretje van het MuZIEum worden een beetje 
 zenuwachtig  grapjes gemaakt: “Een witte blouse aan? Nou, jij durft!”. 
“Ik houd het vanavond bij witte wijn, voor de zekerheid”.

 Voor het donker invalt leggen de serveersters van de avond, de 
blinde Roelie en slechtziende Jolanda, de ‘verkeersregels’ van de avond uit: 
“Op tafel staat een onderbord. De drankjes zetten we daar rechtsboven. 

We serveren ook vanaf rechts”. De spanning stijgt als iedereen, Roelie en 
Jolanda voorop, de hand op elkaars schouder moet leggen en één voor 
één door een lichtsluis in het donker stapt. Het donker is echt zwart.  
Er is geen streepje licht te zien, hoe ver de ogen ook worden open-
gesperd. De betekenis van de uitdrukking blind vertrouwen dringt voor 
het eerst echt goed door. 
 
 Als de hand op de stoel wordt gelegd en de rest van de groep 
verder loopt, overheerst even een gevoel van paniek, van totale een-
zaamheid, ondanks de betrekkelijke nabijheid van de negentien andere 
eters. Diep ademhalen en je proberen te oriënteren is de enige oplossing. 
Goed voelen hoe de stoel ten opzichte van de tafel staat, voorzichtig gaan 
zitten, tasten naar bord en bestek en, hé, daar is de hand van de  buurman. 
Waar dat normaal misschien wat ongemakkelijk zou zijn, voelt dat nu 
juist heel vertrouwd. Het herstelt het contact met de andere eters aan 
tafel weer: “Wie zit er naast mij?” 

 Een gesprek voeren zonder de gesprekspartner te zien is een 
verhaal apart. Normaal gesproken kijk je degene met wie je praat aan.  
Je ziet, of je wil of niet, de non-verbale signalen. Als iemand gaapt, of 
wegkijkt, is hij waarschijnlijk niet (meer) zo geïnteresseerd. Dat valt weg 
in het donker. Je gaat alleen af op de stem van de ander. Je laat elkaar 
uitpraten, want je kunt niet zien of iemand klaar is met zijn verhaal. 
Misschien wordt het gesprek daardoor ook dieper. Of is dat omdat 
 mensen zich meer focussen op het gesprek omdat het zicht er niet is? 
Een tafel van vijf personen heeft een gesprek met zijn vijven, waarbij  
de gesprekspartners compleet gelijk zijn. Een andere tafel blijkt juist 
 verdeeld te zijn in twee groepjes van drie die samen praten, zes personen 
is wellicht te veel voor een groepsgesprek. 

 De serveersters brengen het drinken. Sommige mensen moeten 
zoeken waar ‘rechts boven het bord’ nou precies is, maar er gebeuren 
verbazingwekkend weinig ongelukjes. Een etentje bij kaarslicht loopt 

104 105



wat dat betreft vaak slechter af. Even later komt het eten. Roelie raakt 
 degene die ze serveert subtiel even aan, zodat hij of zij niet schrikt. 
 “Bewust”, vertelt ze later, “als een vorm van aankijken. Niemand wordt 
daar zenuwachtig van”. Het is even zoeken naar het voedsel op het bord. 
Maar bij het bedenken dat anderen toch ook niks zien, valt de gêne  
om met de vingers te eten weg. Want alleen dan zijn alle garnalen te 
vinden. 

 De ogen zijn sinds ze het donker binnengingen, wijd open-
gesperd. Ze proberen onbewust elk streepje licht te vinden. Gedurende 
de avond wordt dat minder. Er komt een soort rust en de ogen af en toe, 
of soms wat langer, sluiten past daarbij. Ook onderuitzitten is geen 
 probleem. Of, normaal toch vrij lomp, met de armen op tafel leunen  
en je hoofd ondersteunen. Waarschijnlijk zijn er wel mensen die ook 
toegeven aan de jeuk aan hun neus of die een stukje hazenpeper tussen 
hun tanden uit pulken. Langzaam valt ook het plaatje weg, dat je in het 
begin hebt opgeslagen van de andere mensen aan tafel. In sommige 
 gevallen lijkt er een ander plaatje voor in de plaats te komen, gebaseerd 
op de indrukken die je hebt tijdens het gesprek.

 Werken de andere zintuigen sterker als er één wegvalt? De 
 meningen verschillen. Sommige eters vinden de geluiden harder over-
komen. De deskundigen Roelie en Jolanda denken dat dat ook aan de 
hoogte van de ruimte kan liggen. Of aan de luidruchtigheid van het 
gezelschap aan één van de tafels. De geur van het eten is wel duidelijk 
aanwezig, maar niet overheersend. Het scheelt dat iedereen hetzelfde eet, 
op de ene vegetariër na. De tastzin wordt wel sterker, je voelt de mensen 
om je heen, zonder ze te hoeven aanraken. En gek genoeg is het niet 
storend als je merkt dat iemand zich binnen de normaal gesproken 
 aanwezige ‘veilige cirkel’ bevindt. “Je voelt jezelf ook nadrukkelijk zitten, 
je voelt je eigen aanwezigheid”, omschrijft één van de aanwezigen.  
“Het NU wordt grenzenlozer.” 
 

 Het nuttigen van een toetje is de grootste toer. Een bos bessen-
moes blijkt een bosbessentaartje te zijn. De mensen die nog niet  overtuigd 
waren, moeten nu toch hun handen gebruiken. En dan komt de mede-
deling: “De koffie staat klaar in de kantine”. Op dezelfde manier als de 
groep de ruimte in werd begeleid, gaat ze nu weer naar buiten. Het licht 
in de gang, toch behoorlijk gedempt, lijkt ineens vreselijk fel. Maar na 
even knipperen went het snel.
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NU zou 

ik willen 

beleven 

en voelen

    

NU bestaat niet of is ongrijpbaar

NU is weer weg als ik denk dat ik het heb

NU zit alleen in m’n hoofd, maar veel te kort

NU spat als een luchtbel uiteen bij iedere beleving 

NU wordt altijd gevolgd door een nieuw

NU en direct weer door een volgend 

NU en nooit kan ik even in een 

NU blijven hangen

Ik droom wel eens weg

Alles bevriest even. Alles blijft even wat het was, in je hoofd dan.

Het laatste woord 

Wat is een oog of een oor eigenlijk een raar ding

Waarom heet een neus eigenlijk zo?

  

Zijn dit mensen die ik ken?

Wat gek, eerst bestonden ze niet, zaten ze niet in mijn hoofd

Raar dat ik hier ben

Ik snap ineens waarom iemand gisteren iets tegen me zei!

    

“Eric wat vind jij ervan?” 

NU, het versteende moment smelt weer

Weg NU

Weg verscherpte verwondering

Weg verblindende helderheid

Eric Peters p2managers
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NU is alleen NU als het even stolt

NU is dat ene moment 

in z’n eentje 

bevroren

onder een vergrootglas 

belevend wat de essentie is, heel bewust.

De rest even weg

NU is alleen NU als het even stolt

Alleen NU bestaat

Alleen NU bestaat het verleden

Alleen NU bestaat de toekomst

Alleen NU heb je waarnemingen

Alleen NU kun je nadenken

Alleen NU kun je iets plannen

Dat je

Alleen NU kunt doen

Eric Peters, aanwezig bij het interview met Alex Kühne, de project-

gesprekken, de lezing van Eric Bolle/theatervoorstelling Oostpool  

en eten in het donker.
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Eén beslissing kan een leven veranderen. 

Dat blijkt maar al te vaak in de rechtbank. 

De daden die daar voor het voetlicht brengen, 

hebben verstrekkende gevolgen. Toch moet 

de rechter er onbevooroordeeld naar kijken, 

de gang van zaken achterhalen en dan pas 

zijn oordeel geven. Een aantal gasten van 

p2managers nam plaats op de publieke 

tribune om dat te aanschouwen.

    Tijd kan een helende rol spelen. Maar soms  
kan diezelfde tijd alles verergeren
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NU nog even niet

“Ik had wel gedronken, maar ik dacht ik kan het wel. Mij kan niks  
gebeuren.” “En nu is een jonge moeder dood”, zegt de rechter met 
zachte stem. Gerrit buigt zijn hoofd en begint te snikken:  “…als het 
andersom had kunnen zijn…” De publieke tribune, vol vrienden en 
familie van het  slachtoffer, heeft zijn oordeel al klaar. De rechter 
niet. Hij mag dat niet. Hij moet erachter zien te komen wat er in 
Gerrits hoofd omging op het  beslissende moment en dan pas mag 
hij zijn uitspraak doen: schuldig aan roekeloos rijgedrag met de 
dood tot gevolg of onschuldig?

 Op de publieke tribune in de kil aandoende rechtszaal  
van het Utrechtse gerechtsgebouw zitten behalve betrokkenen ook 
 genodigden van p2managers. Zij zien hoe een gebroken Gerrit  
tegenover de drie rechters van de meervoudige strafkamer moet 
 verschijnen. Nog geen jaar daarvoor nam Gerrit de beslissing die één 
leven kostte en vele levens, inclusief dat van hemzelf, voorgoed 
 veranderde. Voorzitter mr. E. Bueno moet zien te achterhalen welke 
 feiten daaraan vooraf gingen.
 
 Zoals elke donderdag had Gerrit die dag in april 2007 vrij van 
zijn werk als taxichauffeur en ging hij stappen in Arnhem. “Dan drink 
ik altijd een paar glazen. Dat kunnen er zes zijn of tien.” Bij het  afrekenen 
van die drankjes vertelde Gerrit aan Daphne en haar vriendin Dorien 
dat hij nog even naar Oosterbeek ging. “Ze zeiden zelf ‘leuk, mogen we 
mee’.” In de bocht van de ene snelweg naar de andere ging het mis. 
 Gerrit kon zijn stuur niet houden, corrigeerde abrupt naar links, botste 
in de linkerberm tegen een paal en kwam tot stilstand tegen een boom. 
Gerrit stapte zelf zonder ernstige verwondingen uit en was nog prima  
in staat 112 te bellen. De ambulance vervoerde met spoed Daphne en 
Dorien naar het ziekenhuis. Daphne overleed diezelfde nacht aan haar 

verwondingen. Dorien heeft weken in het ziekenhuis doorgebracht, 
maar heeft inmiddels haar leven weer opgepakt. Ze zit ook op de  publieke 
tribune, net als de familie van Daphne. Van de rechter mogen ze hun 
woordje doen, maar ze zwijgen liever.

 De rechter blijft Gerrit op begripvolle toon vragen naar elk 
 detail. Soms stelt hij dezelfde vraag meerdere malen. Bijvoorbeeld over 
de  invloed van de hoeveelheid alcohol die Gerrit heeft genuttigd voor-
afgaand aan het ongeluk. “Ik heb niet roekeloos gereden”, blijft Gerrit 
stug volhouden. “Ik weet ook niet waarom ik die bocht miste. Ik heb 
hem als taxichauffeur zó vaak genomen.” “Misschien toch de alcohol?”, 
oppert de rechter nogmaals. “Dat sluit ik uit”, zegt Gerrit eigenwijs. “Ik 
weet dat ik daarvoor niet genoeg heb gedronken.” Toch weet hij zich van 
het ongeval zelf niks te herinneren. “Ik weet dat ik de afrit opreed,  daarna 
weet ik niks meer.” De rechter wijst Gerrit fijntjes op de feiten: “Onder-
zoek wijst uit dat alcoholgebruik er wel eens toe kan leiden dat mensen 
een bocht missen of eruit vliegen.”
 
 Gerrit is tijdens het verhoor door de rechter regelmatig zeer 
emotioneel en komt vaak moeilijk uit zijn woorden. Ook zijn eigen 
 leven is sinds die fatale avond een ware hel, zo laat hij weten. Hij heeft 
een tijd in de cel gezeten. Hij was een eigen bedrijf als taxichauffeur aan 
het opbouwen, maar dat moest hij opdoeken toen hij zijn rijbewijs 
moest inleveren. “En Daphne is dood”, zegt de rechter met een zachte 
stem. Op de publieke tribune klinkt gesnik. Ook Gerrit begint te  huilen: 
“…als het andersom had kunnen zijn…”. “Een jonge moeder”, wrijft de 
rechter er nog even in. “Ik weet het. Ze was een goede bekende… Ik 
bracht haar wel vaker naar huis.”

 Gerrit lijkt nog meer op zijn kerfstok te hebben. Zijn  ex-  
vriendin (niet ten tijde van de rechtzaak) heeft meerdere malen aangifte 
gedaan van mishandeling onder invloed van alcohol. Ook daar fileert de 
rechter hem over. En hoewel de meeste mensen op de publieke tribune, 
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 Van Ginneken legt uit dat Gerrit volgens de wegenverkeerswet 
 maximaal negen jaar cel kan krijgen voor het rijden onder invloed van 
alcohol met als gevolg een dodelijk slachtoffer. “Die maximum straffen 
worden  vrijwel nooit opgelegd. Het geeft vooral een indicatie van wat er 
in heel ernstige gevallen mogelijk is.” De rechter houdt in zijn strafmaat 
ook rekening met alle omstandigheden, zowel die op het moment van 
de daad als het moment van de rechtszaak. “Hij wil weten in welke 
 situatie de verdachte was op het moment dat hij die beslissende daad 
uitvoerde. En of die situatie sindsdien is veranderd of nog hetzelfde is, 
om te  kunnen beoordelen of het nog een keer kan gebeuren. Tijd kan 
een  helende rol spelen, de verdachte kan zijn leven hebben gebeterd. Als 
het sindsdien beter gaat, iemand zijn problemen heeft aangepakt en zijn 
 leven weer op de rails heeft gekregen, dan kan dat een positieve invloed 
hebben op de strafmaat.”

 Als plaatsvervangend rechter durft Van Ginneken geen oordeel 
te geven, maar wel een indicatie van de straf die Gerrit tegemoet zou 
kunnen zien. “Ik denk twee of twee en een half jaar cel en misschien nog 
een voorwaardelijke proeftijd van een jaar. Maar alles hangt af van de 
uitkomsten van het reclasseringsrapport. Vooral ook de voorwaarden die 
de rechter gaat stellen aan die proeftijd.”

De namen van de verdachten en de plaatsen zijn gefingeerd uit privacyoverwegingen.

inclusief de  onbevooroordeelde gasten van p2, al zeker weten dat Gerrit 
wel schuldig moet zijn, is de rechter aan het eind van de zitting nog niet 
tevreden. Of hij al heeft besloten dat Gerrit schuldig is, laat hij niet 
 blijken. Wel is duidelijk dat hij nog geen besluit wil nemen over de 
 strafmaat. Dat blijkt als hij ingaat op het verzoek van Gerrits advocaat 
om een extra rapportage te laten maken door de reclassering. Daaruit 
moet blijken wat de problemen zijn van Gerrit en welke straf passend zou 
zijn, als de rechter hem schuldig beoordeelt. “Ik heb het gevoel dat er  
bij u meer aan de hand is”, zegt mr. Bueno tegen Gerrit. Pas als de 
 reclassering zijn mening heeft gegeven,  wil de rechter een besluit nemen. 
“Ik wil het zeker niet op de lange baan zetten, de familie wil hier ook 
graag een punt achter kunnen zetten. Maar pas met een goede rapportage 
heb ik het gevoel dat de rechtbank hier een goed gefundeerd besluit over 
kan nemen.”

 Sommige aanwezige gasten van p2managers hebben achteraf 
een voyeuristisch gevoel bij het bezoek aan de rechtszaak. “Je kijkt toch 
mee in een stukje van iemands leven.” Desondanks lijkt iedereen zijn 
oordeel al klaar te hebben. Natuurlijk is Gerrit schuldig. Natuurlijk heeft 
hij te veel gedronken. Natuurlijk had hij nooit mogen rijden. Toch zou 
niemand graag in de schoenen van de rechter staan. “Het lijkt me heel 
lastig om daar een afgewogen oordeel over te geven.” “Wat voor straf 
moet je zo iemand nu geven? In de cel wordt hij er ook niet beter op.”

 Strafrechtadvocaat en plaatsvervangend rechter Anne-Marie 
van  Ginneken staat af en toe wél in de schoenen van een rechter. “Om 
je oordeel zo afgewogen mogelijk te kunnen maken ga je in de zitting zo 
uitgebreid in op de feiten. Daarom stelde rechter Bueno ook meerdere 
keren dezelfde vraag. Die waarheidsvinding is van essentieel belang. Een 
verdachte kan een keer een verkeerde opmerking maken, hij zit toch in 
een heel vreemde situatie die een aanslag is op je zenuwen, daar houdt 
de rechter rekening mee. Maar als hij keer op keer dezelfde foute 
 opmerking maakt, kan hem dat wel worden aangerekend.”
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Wendy van Krimpen p2managers

De 

spanning 

van het 

NU

    

“Als er geen NU was, zou er veel niet zijn”.

Zo begon mijn zoektocht naar het NU, begin 2007, toen het thema 

voor het Jaarbeeld werd gelanceerd op de Jaarstartdag. Elke p2’er 

kreeg een schrijfblok, voorzien van een NU-spreuk, voor het nieuwe 

jaar. En ik kreeg deze spreuk. 

 Wat is dan NU? Hoe kun je NU vatten? Als ik door de lens van 

een camera kijk, heb ik het gevoel dat ik weet wat NU is. Ik weet wat 

het juiste moment is om op de knop te drukken. Daar heb ik  immers 

fotografieles voor gehad: NU is het moment waarop de  combinatie van 

vormen, lijnen, kleuren, beelden  optimaal is. Bij elke foto kan ik het uit-

leggen (voor zover de  foto’s niet net iets te vroeg of te laat genomen 

zijn). Zo een voudig is NU te vatten. Maar…  is NU wel altijd perfectie? 

Zijn de beste foto’s wel die foto’s die  beredeneerd kunnen worden?  

Of zijn het juist de foto’s die niet  volledig gepland zijn? De foto’s die 

spanning in zich hebben? En is dat niet  hetzelfde in ons vak?

 NU-momenten zijn momenten van betekenis. Momenten  

die de toekomst bepalen. Die bepalen hoe je leven, het vak of de 

 opdracht verder zal lopen. En of het verder zal gaan. Maar kies je 

daar bewust voor? Realiseer je je dat op dat  moment? Als ik had 

 geweten dat de vader van mijn beste schoolvriendin plotseling  

zou overlijden bij een routinecontrole in het ziekenhuis, dan had  

ik anders gereageerd toen ik hem voor het laatst zag. Als hij had 

 geweten dat er een risico was, was hij anders van huis gegaan. Als 

 iemand zich daar bewust van was geweest, was dat laatste moment 

anders geweest. Een bepalend moment in elk mensenleven, maar 

ook een moment waar je geen grip op kunt hebben. Het absolute 

NU-moment, een moment van betekenis.
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 Maar niet ieder NU-moment is een moment tussen  leven 

en dood. Het is een moment dat wending geeft, een  moment dat 

markeert. Soms bewust. Wij kiezen er als project managers voor 

GO- en NO GO-momenten te definiëren. We  zetten de bepalende 

momenten vast in een project. Bewust, maar  soms ook minder 

 bewust. Wat is het juiste moment om in een proces te stoppen met 

 divergeren en de stap te maken naar het convergeren? En wanneer 

consolideer je? Hoe bepaal je het moment om een wending te geven 

aan het proces of aan je leven? 

 Aan het einde van mijn studie besloot ik een halfjaar naar 

het buitenland te gaan. Ik moest en zou een halfjaar naar Stockholm, 

terwijl de vriend die ik op dat moment twee jaar had, daar niet op 

zat te wachten. Waarom besloot ik dan toch ‘Nu ga ik’ met alle 

risico’s van dien? Waarom nam ik dat  besluit? Een besluit dat de 

meest fantastische tijd van mijn   studie inluidde. Een besluit dat ik 

iedere student zou aan bevelen. Maar waardoor wist ik ‘Dit is het 

moment’? Een gevoel, intuitie? Of is er meer dat je helpt een 

moment te ervaren en je helpt een keuze te maken?

 Tijdens de bijeenkomst eten in het donker werd me duidelijk 

dat je een moment beleeft door de zintuigen die je op dat moment  

in kunt zetten. Zonder ogen blijft tiramisu lekker, maar rode bieten 

 smaken heel anders. Veel sterker van smaak. Andere  bieten? Nee, een 

beperkt aantal zintuigen om de bieten te  ervaren. En wat veranderde 

er nog meer in het donker: de  gezellige drukte van kletsende, etende 

mensen ervaarde ik als een verschrikkelijke herrie. Wat had ik opeens 

een behoefte aan een lekker rustig tafeltje in de hoek, terwijl ik altijd 

zo van drukte houd… 

 

 Je zintuigen helpen je NU-momenten waar te nemen. Maar 

alleen met je zintuigen kom je er niet. Ook al kun je nog zo goed 

voelen, ruiken, zien, horen en proeven, dan nog ben je niet auto-

matisch een goede procesmanager. Daar is meer voor nodig. Ervaring 

leert je wat de gevolgen van keuzes zijn. En twee weten meer dan een! 

 Daarom ervaar ik het inzetten van schaduwmanagers bij p2 

als grote meerwaarde: een proces- of projectmanager die  optreedt 

als je sparring partner op een opdracht. Een meerwaarde voor de 

jongere, minder ervaren p2’ers als ikzelf, die kan leren van de 

ervaring van een collega. Maar ook een toe gevoegde waarde voor 

de ervaren, oude rot in het vak, die kan leren van de frisse blik van 

de nieuwe p2’ers. Een schaduwmanager als back-up regisseur.  

 Had de verdachte in de rechtbank maar zo’n back-up 

regisseur voor zijn leven gehad! Als hij niet die bewuste avond 

met alcohol op achter het stuur was gekropen, als hij niet die twee 

dames in zijn auto mee had genomen, als hij niet uit de bocht 

gevlogen was, als…, als…, dan zou hij niet nu voor de rechter zitten. 

Dan zou zijn leven, en het leven van de betrok kenen, er nu heel 

anders uitzien. Dan zou er veel niet zijn, of juist wel zijn… 

 Maar wat is nou NU? Het NU is en blijft continu een zoektocht. 

Je kunt je bewuster worden van het NU. Je ratio, je gevoel, je intuïtie, 

je zintuigen en de ervaring die je in je leven hebt opgedaan, helpen 

je het NU te bepalen. Maar de geheime formule? Die heb ik nog niet 

kunnen achterhalen. En juist dat maakt het NU elke keer weer tot een 

bijzonder moment. Dat geeft ons leven betekenis. En dat houdt de 

spanning in ons vak.

Wendy van Krimpen, aanwezig bij het interview met Alex Kühne,  

eten in het donker, de rechtszaak en de fotobijeenkomst.
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9
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Fotograaf Tom Meerman overtuigt: de 

fotografie heeft het moment uitgevonden. 

Het bekijken van honderden prachtige 

prijswinnende plaatjes van de deelnemers 

aan de Wageningen Image Contest 2008 

bevestigt zijn stelling. De wereld van NU 

is vereeuwigd.

    De context bepaalt het NU-moment,  
niet het moment zelf
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Foto legt het NU vast

Een overweldigende storm van de mooiste foto’s die je maar kunt 
bedenken, kwam over de gasten van p2managers heen. In de zaal  
van Cinemec in Wageningen mochten zij bijwonen de prijsuit reiking 
van de Wageningen Image Contest. Uit 7500 foto’s uit 57 landen 
werd een selectie van enkele honderden prijswinnaars vertoond op 
een filmscherm. De één nog mooier dan de ander. 
Daarna hield Tom Meerman een interessant verhaal. Meerman is 
consulent fotografie, hoofd van de Amsterdamse vestiging van de 
fotovakschool, jurylid van dit soort wedstrijden en vooral fotograaf 
en groot liefhebber van het vak. 

 (Zie op pagina 130) 1 “Het moment is een uitvinding van de 
fotografie. Daarvóór moesten schilders het moment zien te vangen.” Als 
voorbeeld laat hij de kruisiging van Jezus zien, geschilderd door Rem-
brandt. “Niet alleen was Rembrandt daar niet bij, hij heeft ook moeten 
bedenken wat daar  allemaal gebeurt. Het is een symbolische gebeurtenis 
en alles en iedereen op dat schilderij staat in het teken van die gebeurte-
nis. De schilder  creëert als het ware het moment.”

 2 “Als je dat als fotograaf zou benaderen, merk je dat bijna nooit 
alles wat van betekenis is voor dat moment op hetzelfde moment  gebeurt. 
Dat is echt een zeldzaamheid.” Als voorbeeld laat hij de winnaar van de 
World Press Photo in 1960 zien, waarbij een Japanse politicus op een 
podium wordt neergestoken. “De fotograaf zei zelf: ‘Ik stond daar 
 toevallig’. ‘Je kunt niet zeggen dat ik zo’n goede fotograaf ben. Ik kan het 
echt niet nog een keer.’”

 3 Nog zo’n moment is de winnaar van de World Press Photo in 
1968, waarbij een man op straat wordt geëxecuteerd. “Er stond een 
 filmer naast en op die film zie je dat het moment bijna niet bestaat. De 

man loopt langs en schiet in een fractie van een seconde die verdachte 
neer. De foto zet dat moment stil en geeft het een andere betekenis. Het 
moment dat gefotografeerd wordt is wel een waar moment, maar het is 
niet zo dat dat moment altijd iets zegt over wat er daadwerkelijk gebeurt. 
Het is een interpretatie.”

 4 De oudste overgebleven foto ooit gemaakt is van Fransman 
 Joseph Niépce uit Chalon-sur-Saone, het uitzicht vanuit het raam van 
zijn werkkamer in Le Gras. De lens stond acht uur lang open. In het 
gebouw waar de foto is gemaakt is nu het fotografiemuseum. De foto is 
gemaakt in 1826, in 2002 is een foto ontdekt die in 1825 is gemaakt. 

 5 Een foto uit 1838 is waarschijnlijk de eerste waar een mens  
op te zien is. Per ongeluk. Door de lange sluitertijd verdwijnt alles wat 
beweegt op de drukke straat uit beeld. Maar de man stond zo lang op 
dezelfde plek stil om zijn schoenen te laten poetsen, dat hij in beeld is 
verschenen. “Met een foto verzamel je dus eigenlijk hele korte moment-
jes tijd”, vertelt Meerman. “Alleen met een extreem korte sluitertijd 
 bevries je juist een moment.”

 6 De fotografie gaf mensen ook de gelegenheid dingen te zien 
die ze normaal niet kunnen zien. “Zo staan op oude schilderijen de be-
nen van galopperende paarden vaak een beetje vreemd. Dat was omdat 
 mensen nooit eerder konden zien hoe dat er uitziet als je dat stilzet. 
 Eadweard Muybridge was de eerste die dat voor elkaar kreeg. Zo  
kwamen ze erachter dat er momenten zijn dat een paard niet alle vier 
zijn benen op de grond heeft.”
 
 7 en 8 Muybridge was de eerste die een belichtingstijd van maar 
een paar seconden gebruikte. Later is dat veel verder gegaan. In 1938 
 experimenteerde Harold Edgerton met het fotograferen van een 
 druppeltje melk dat op een schoteltje valt. Hij deed dat in het donker en 
gebruikte een stroboscoop met 6000 flitsen in een seconde. De film 
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 fotografeert immers alleen het licht. “Wij wisten niet dat de natuur zo  
mooi was.” De foto’s van Edgerton waren bedoeld als wetenschappelijke 
 experimenten. “Hij heeft ook duizenden foto’s gemaakt van knappende 
 ballonnen om te zien hoe dat gaat. Daarbij zie je een vertraging in de vorm. 
De ballon is al kapot, maar sommige stukken blijven op hun plek.”

 9 Zoals de opeenvolgende foto’s van de knappende ballonnen 
een soort verhaaltje vertellen, gebruikt de Nederlandse fotograaf Michel 
Szulc-Krzyzanowski een rijtje van momentopnamen om een verhaal te 
vertellen met zijn foto’s. Hij is wereldberoemd geworden met deze 
 ‘sequenties’. “Zo verschuiven tijd en ruimte. Het zijn eigenlijk satirische 
plaatjes die in een serie pas een beweging worden.”

 10 “Fotografen spelen met dingen die samenkomen. Henri 
 Cartier-Bresson zegt dat iedere beweging een moment kent dat  beslissend 
is voor die beweging. Dát moment probeert hij vast te leggen. Deze foto 
is gemaakt vlak voor de hak van de man het water raakt. Een fractie later 
aren er waarschijnlijk kringeltjes in het water te zien zijn, weer later 
 waterspetters. Maar hij vangt de spanning van het moment.”

 11 Datzelfde geldt voor de foto die gemaakt is bij de bevrijding 
van het concentratiekamp Dessau in 1945. Daar herkent een gevangene 
de Gestapo-informante die haar heeft verraden. Ze staat op het punt de 
vrouw een klap in het gezicht te geven. De schaamte en vernedering is 
op het gezicht van die informante af te lezen. “Cartier-Bresson zegt dat 
je die foto alleen maar kunt maken als je weet dat het staat te gebeuren. 
Heel anders dus dan de foto in Japan waar de fotograaf toevallig langs-
liep of op die plaats stond. Cartier-Bresson gaat eigenlijk te werk zoals 
Rembrandt, alles moet samenkomen op dat ene moment om die foto zo 
goed te maken.” 

 12 De fotograaf is degene die bepaalt wat voor verhaal de foto 
 vertelt. Zo is de bekende foto van Nick Ut, van een meisje in Vietnam 
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 De duizenden prachtige plaatjes van de fotowedstrijd zijn 
 volgens  Meerman vooral heel mooi om te zien. Al leeft bij de makers 
misschien de droom om ooit een eeuwige foto te maken. “Sommige 
mensen   vinden dit soort wedstrijden en de foto’s die er te zien zijn 
 misschien zoetsappig. Maar deze foto’s zijn ook allemaal waar. We 
—hebben eigenlijk een  negatief beeld van de wereld om ons heen, mede 
ingegeven door de media en de kranten waarin we vooral negatieve 
 beelden voorgeschoteld krijgen.  Maar de wereld ís mooi, je moet het 
alleen zien.” 

dat in paniek wegrent na een napalm-bom, door hem zelf aangesneden. 
“Rechts op de foto was eigenlijk nog een fotograaf te zien die een rolletje 
aan het verwisselen was. Nick Ut vond dat de rust van die man om dat 
daar te doen zó het verhaal van de foto doodsloeg, dat hij hem eraf heeft 
gehaald.”

 13 Aangesneden of niet, deze foto heeft heel veel invloed gehad. 
Althans, zo is het idee. “Mensen zeggen dat deze foto de loop van de 
oorlog heeft bepaald. Maar Nixon heeft er waarschijnlijk geen nacht van 
wakker gelegen. Misschien is de publieke opinie een beetje tegen hem 
gekeerd, maar de foto heeft vooral achteraf betekenis gekregen. Hij 
wordt nu gezien als een symbool van die oorlog. Zo zie je maar dat elke 
foto zijn betekenis ontleent aan de context waarin hij wordt gebruikt.”
 
 14 Een foto is altijd een momentopname uit het verleden. Maar 
wat de foto betekent wordt bepaald door de context. De kennis die de 
kijker heeft speelt daarbij een rol, net als zijn band met de foto: een 
 familiefoto heeft nu alleen waarde voor de familie, maar over 50 jaar kan 
het een interessant tijdsbeeld zijn. Volgens Meerman zijn foto’s grofweg 
te verdelen in drie categorieën. De eerste is ‘iets, ooit, ergens’, foto’s die 
een beeld geven van een gebeurtenis, vaak van een historisch moment. 
De tweede categorie is nooit en nergens. “Daarbij doet het er niet toe 
wanneer ze zijn gemaakt en wie of wat erop te zien is. Het zijn gewoon 
mooie plaatjes.” Fotograaf David Bailey heeft hele fotoboeken vol 
 gemaakt met plaatjes van anonieme modellen waarmee hij een zo mooi 
mogelijk beeld wilde creëren.

 15 De derde categorie is ‘overal en altijd’. “Die foto’s vertegen-
woordigen een soort eeuwigheid.” Als voorbeeld heeft hij het boek dat 
Martijn Doolaard maakte als eerbetoon aan zijn overleden vader, die 
kunstenaar was. “Die foto’s hebben historisch geen enkele betekenis. Ze 
zijn ook niet ‘mooi’ om te zien, maar ze zijn wel een monument op 
zich.”

Het citaatrecht; een foto kan gebruikt worden als citaat, bijvoorbeeld in een recensie. Daarvoor is geen toestemming vereist, wel 
moet de naam van de fotogaaf worden vermeld. De foto mag nooit zoveel nadruk krijgen dat hij een zelfstandig onderdeel wordt, 
los van de tekst. Het formaat moet duidelijk afwijken van het geciteerde origineel. Het citeren mag de fotograaf geen economische 
schade berokkenen.

Bronvermelding
1     Schilderij De Drie Kruisen van Rembrandt, eigendom Rijksmuseum Amsterdam.
2         Yasushi Nagao, Japan, winnaar World Press Photo 1960: een rechtse student vermoordt de leider van de socialistische  

partij Inejiro Asanuma tijdens zijn speech. 
3         Eddie Adams, VS, winnaar World Press Photo 1968: De nationale chef van de politie in Zuid-Vietnam Nguyen  

Ngoc Loan executeert een man die ervan wordt verdacht lid te zijn van de Viet Cong op straat in Saigon.
4    Joseph Niépce, tot voor kort oudste overgebleven foto, vanuit zijn werkkamer, 1826, sluitertijd: 8 uur.
5       Louis Jaqcues-Mande Daguerre, 1838, The Boulevard du Temple in Paris. Door de lange sluitertijd geen bewegende  

rijtuigen of mensen, alleen een man die zijn schoenen laat poetsen.
6    Eadweard Muybridge, 1878, paard in beweging, opstelling met twaalf snelle fototoestellen.
7       Harold Edgerton, 1938, Milk splashed on a saucer, gemaakt met een stroboscoop: 6000 flitsen per seconde,  

elke flits duurt 1 miljoenste van een seconde.
8    Harold Edgerton, 1959, zelfportret van Edgerton met zijn ballonexperiment.
9    Michel Szulc-Krzyzanowski, Fotosequentie gemaakt op 10 december 1980 in Mexico, Punta Marquez, Baja California. 
10  Henri Cartier-Bresson, 1932, achter het station Saint-Lazare in Parijs. 
11    Henri Cartier-Bresson, 1945, bevrijding van het concentratiekamp Dessau, een vrouw herkent de  

Gestapo-informante die haar heeft verraden en staat op het punt haar een klap te verkopen. 
12  Nick Ut Huynh Cong, 1972, Vietnam Napalm, foto gemaakt na de inslag van een napalm-bom.
13  Dezelfde foto, maar dan in zijn geheel, met rechts een fotograaf die rustig een rolletje verwisselt. 
14  David Bailey, 1956, portret van Jean Shrimpton een model dat hij vaak gebruikte. 
15  Martijn Doolaard, 2005, foto uit ‘In plaats van bloemen’, eerbetoon aan zijn vader Cornelis.
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Cross-Out

Ilze
Replacement Text
Bronvermelding in het kader van het citaatrecht (de foto's zijn uitsluitend bedoeld als verduidelijking van de tekst):



totslot

10
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Tekst ankeiler volgt deze nog?
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En NU tot slot...

Na alle bijzondere bijeenkomsten op zoek naar het NU komen de 
ontdekkingen samen in een Slotbijeenkomst. Het eindproduct van 
de zoektocht, dit Jaarbeeld, werd gepresenteerd in een toepasselijke 
setting in Slot Rossum, het huis van p2. Dat ging gepaard met een 
sprankelend programma op het spannende snijvlak van toneel, 
 filosofie, muziek en management. 
Dr. Hein van Dongen en Bianca Hiemcke Schriek in: ‘Het NU is…’

 De tijd van de oorsprong is niet de tijd van vroeger: het is die van 
nu..(..) De terugkeer tot de oorsprong is de terugkeer tot het heden’.  - 
Octavio Paz - De tijd van het nu is geen punt maar een proces, geen 
 haventje langs een rivier, maar de stroom zelf. We schrijven onze 
 probleemstellingen neer, we plannen onze trajecten, we geven ijkpunten 
aan voor de doelen die gehaald moeten worden. We moeten anticiperen 
op de plekken die we tegemoet reizen.

 Af en toe vragen we ons af waar we vandaan komen, hoe we 
 gekomen zijn bij wat we nu ervaren. We zien dan hoeveel we danken aan 
wat ons toeviel, aan onze eigen alertheid of aan die van anderen, hoeveel 
er is gekomen dat we nooit alleen hadden kunnen ontwerpen. We hadden 
van alles verzameld, we hadden ons soms in opvattingen en argumenten 
verschanst, maar we ervoeren ook momenten waarin de processen weer 
vloeibaar leken te worden. Door de tijd deden we ongezochte vondsten. 
Terwijl we het ene zochten, ontdekten we het andere. We pakten het 
 moment uit als een snoepje en genoten van de smaak. 

 We luisterden naar muziek. We ervoeren wat in Spanje ‘duende’ 
wordt genoemd: de betovering van muziek die zich meester maakt van de 
musici en de toehoorders, de ‘spirit’ die je niet kunt pakken en beheersen, 
de geest die waait waar hij wil, maar die je wel hartelijk kunt uitnodigen 
en wiens aanwezigheid je niet snel zult vergeten. 

 De tijd lijkt op een melodie die in haar voortgang op elk moment 
nieuwe verwachtingen schept en nieuwe wendingen krijgt, en die onder-
tussen een ondeelbaar geheel met haar verleden vormt. Als men de tijd uit 
de muziek zou schrappen houden het ritme, de melodie en de harmonie 
op te bestaan. Bij stilstand is zelfs het moment verdwenen. 

 We leven in geïmproviseerde muziek. We kunnen af en toe een 
partituur vertolken, en jazzen dan weer van het ene lied naar het andere. 
Muziek wordt in het moment zelf tot een compositie bijeengebracht.  
In het nu creëren de musici een ‘definitieve’ vorm. 

 We zagen hoe alles veranderde en we ontdekten iets wat het zelfde 
bleef. Je hebt een steentje in je jaszak, dat zo oud is als de wereld, en dat er 
nog zal zijn als de straat waarvan je hem hebt opgepakt allang is vergaan.

 Juist in het moment van betovering, de duende van de klanken-
stroom heb je het gevoel dat iets te pakken hebt dat de stroom is, maar er 
ook aan ontstijgt.
 
Dr. Hein van Dongen werkt op het snijvlak van innovatie, filosofie en 
 architectuur. Hij werkt samen met Bianca Hiemcke Schriek in organisaties 
aan het concept schetsend denken. Van Dongen is filosofisch consulent, musicus, 
gastdocent aan verschillende universiteiten en veelgevraagd spreker. 

Bianca Hiemcke Schriek werkt op een bijna even onverwacht snijvlak. Dat 
van bedrijfskunde, innovatie en muziek. Ze is directeur van rood, een verband 
van wetenschappers, organisatie-adviseurs, filosofen, kunstenaars, schrijvers, 
musici en dichters. 

Van Dongen en Hiemcke Schriek zijn de auteurs van de Expeditie Leiderschap 
die bij P2managers wordt gegeven.
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wikkeling. Naast deze opgaven houdt p2 zich bezig met allerhande  

grote en kleinere opgaven. Voor een totaaloverzicht verwijzen wij naar  

www.p2managers.nl.

p2managers bedrijfsleven

p2managers heeft bijzondere expertise op het terrein van:

• New product development

• Joint business development

• Organisatieveranderingen

• Turn around management

Meer weten of behoefte aan een kennismakingsgesprek?  

Neem contact op met Harco Klunder: 0418-66 47 47  

of h.klunder@p2managers.nl

Wat doet p2managers nu?

Complexe opgaven naar duurzame, vitale resultaten leiden, dat is  

 waar p2managers voor staat. Al meer dan vijftien jaar ondersteunen wij 

bedrijfs leven en overheden bij innovatieprojecten, organisatie verande-

ringen,  revitalisatieprojecten en allerhande opgaven op terrein van 

 stedelijke en groene gebiedsontwikkeling, mobiliteit en infrastructuur. 

De mens staat bij p2 centraal. De mens is immers cruciaal voor het  

slagen van een project, proces of programma. Samen met opdracht-

gevers creëren wij een creatief en constructief klimaat waarmee ideeën 

kunnen worden uitgewerkt tot resultaten, visies en oplossingen. Met 

onze transparante  managementstijl leiden wij complexe vraagstukken 

naar tastbare  resultaten. 

NU p2ontwikkeling

Juni 2008 ervaarde p2managers een belangrijk NU-moment:  

p2 ontwikkeling werd opgericht. Tot begin 2008 combineerden wij in 

één organisatie  (interim)management voor processen, projecten en 

 programma’s met professio naliseringsopgaven. Door de toenemende 

behoefte aan ondersteuning op terrein van professionalisering  besloten 

wij juni 2008 dat de tijd rijp was voor het oprichten van een nieuwe 

 organisatie naast p2managers:  p2ontwikkeling. p2managers richt zich 

vanaf heden  op (interim)management voor processen, projecten   

en programma’s. p2ontwikkeling concentreert zich op het inrichten en 

ontwikkelen van organisaties op het gebied van proces-, project- en 

programmamanagement.

p2managers in de praktijk

Ongeveer veertig p2managers hebben zich de afgelopen jaren druk 

bezig gehouden met het managen van projecten, processen en 

 programma’s. Waar zaten die p2’ers? Waar beleefden zij hun  

NU- momenten? Om daar een beeld van te schetsen volgen hieronder 

 enkele recente p2-opgaven voor bedrijfsleven, overheid en p2ont-

Aansturen internationaal gezelschap

In 2006 besloot Heineken tot een totale make-over van het interactieve bezoekers-

centrum Heineken Experience in Amsterdam: een nieuw concept dat aansluit bij de 

nieuwe ‘branding’ van Heineken, en de Experience moest laten uitgroeien van een 

top10- naar een top5-attractie in Amsterdam. p2managers stuurde het internatio-

nale gezelschap aan in de rol van projectmanager, vanaf conceptontwikkeling tot 

de opening in september 2008. 

Innovatieve productielijn opzetten

Checkpoint Systems Inc. biedt diensten en producten waarmee klanten hun goederen 

in de hele supply chain kunnen volgen, merken en beveiligen. In het Gelderse Terborg 

wilde het bedrijf een nieuwe productielijn realiseren, en stelde daarbij hoge eisen aan 

mensen en techniek. p2managers leverde de projectleider die het geheel op de rails 

zette en naar een succesvol einde leidde: een innovatieve productielijn. 
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p2managers overheid

p2managers heeft bijzondere expertise op het terrein van:

• Stedelijke gebiedsontwikkeling

• Groen/blauwe gebiedsontwikkeling

• Mobiliteit en infrastructuur

• Revitalisering bedrijventerreinen

Meer weten of behoefte aan een kennismakingsgesprek? Neem contact 

op met Leon van Hoof: 0418-66 47 47 of l.vanhoof@p2managers.nl

        

Haalbaarheid verkennen en draagvlak creëren

De gemeente Arnhem wil haar zuidelijke binnenstad ingrijpend vernieuwen met het 

Masterplan Rijnboog. Een nieuw Havenkwartier met schouwburg, museum en filmhuis 

gaat de Rijn met de historische binnenstad verbinden. p2managers is ingehuurd om 

het Rijnboog-project naar de fase van daadwerkelijke ontwikkeling te tillen. Met de 

geselecteerde marktpartijen wordt de haalbaarheid nader verkend en vastgelegd in 

contracten. Daarnaast werkt p2managers met een scala aan procesmatige ingrepen 

aan het vergroten van draagvlak en vertrouwen.

p2ontwikkeling

p2ontwikkeling heeft bijzondere expertise op het terrein van:

•  Inrichten en ontwikkelen van organisaties op gebied van project-,   

proces- en programmamanagement

• Training en coaching in projectmatig werk

Meer weten of behoefte aan een kennismakingsgesprek? Kijk dan nu 

op www.p2ontwikkeling.nl of neem contact op met Henk Hagenberg  

of Titus Bekkering: 0418-66 47 44, h.hagenberg@p2ontwikkeling.nl of 

t.bekkering@p2ontwikkeling.nl

Sturen op samenhang, tempo en kwaliteit

Het programma Noordas omvat ongeveer vijftig projecten tussen Rotterdam en 

Langsingerland: woningbouwlocaties, bedrijventerreinen, infrastructurele en groen-

projecten. Een cruciale ingreep is de geplande aanleg van de A16/A13. 

p2managers levert in de rol van programmamanager maatwerk voor een passende 

programma-aanpak, waarbij draagvlak bij de (vele) betrokken partijen en een goede 

monitoring op voortgang en samenhang voorop staan.

Coaching en voorbeeldprojecten

Friesland Foods Supply Point in Leeuwarden wilde met een duidelijk programma een 

structurele kostenverlaging bereiken, zonder concessies te doen aan kwaliteit en 

 leverbetrouwbaarheid. Gelijktijdig moest de professionaliteit van het management  

op een hoger plan worden getild. 

p2ontwikkeling zorgde voor een optimale wisselwerking tussen beide aspecten. 

Naast zaken als coaching en persoonlijke begeleiding in het professionalisering-

straject, fungeerden de hoofdprojecten onder leiding van p2’ers als voorbeeld-

projecten. 

Gezamenlijke implementatie en netwerkorganisatie

Met een nieuwe impuls wilde Staatsbosbeheer de werkwijze binnen de organisatie 

standaardiseren en projectmanagement op een hoger niveau tillen. p2ontwikkeling 

ontwikkelde samen met medewerkers van Staatsbosbeheer een nieuwe methodiek 

voor projectmatig werken. Vervolgens werd deze methodiek geïmplementeerd via 

workshops en begeleiding van projectleiders, projectmedewerkers en opdracht-

gevers. Daarnaast werd een netwerkorganisatie opgezet waarin projectleiders 

 ervaringen kunnen delen en tegelijkertijd het projectmatig werken binnen Staats-

bosbeheer verder kunnen ontwikkelen.
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Verkorte winst- en verliesrekening
Abridged profit and loss account

2007 (x “1.000) 2006 (x “1.000)

Toegevoegde waarde
Added value

4.751 5.297

Bedrijfskosten
Operating Expenses

Personeelskosten
Personnel expenses

2.847 3.271

Huisvestingskosten
Accommodation expenses

381 372

Verkoopkosten
Selling expenses

105 64

Algemene kosten
General expenses

368 258

Afschrijvingen
Depreciations and amortizations

87 112

3.788 4.077

Bedrijfsresultaat
Operating profit

963 1.220

Financiele baten en lasten
Financial income and expenses

18 15

Vennootschapsbelasting
Corporate income tax

-248 -364

Resultaat na belastingen
Profit after tax

733 871

    
Kengetallen
Key indicators

2007 2006

Balans
Balance sheet

Eigen vermogen per 31 december (x “1.000)
Shareholders’ equity as at 31 December (x EUR 1,000)

1.477 1.544

Totaal vermogen per 31 december (x “1.000)
Total assets as at 31 December (x EUR 1,000)

2.241 2.344

Solvabiliteit
Solvency

Eigen vermogen / totaal vermogen
Shareholders’ equity / total assets

65.9 65.9

Liquiditeit
Liquidity

Current-ratio: vlottende activa / kortlopende schulden
Current ratio: current assets / current liabilities

2.74 2.67

Resultaten
Results

Bedrijfsresultaat / toegevoegde waarde
Operating profit / added value

20,3% 23,0%

Resultaat na belastingen / gemiddeld totaal vermogen
Profit after tax / average total assets

32,0% 38,1%

Aantal projectmanagers (incl. directieleden)   
omgerekend  in volle manjaren
Number of project managers (including directors) 
converted to full man-years

23,7 28,2

Toegevoegde waarde per projectmanager (x “1.000)
Added value per project manager (x EUR 1,000)

200 188

Bedrijfskosten per projectmanager (x “1.000)
Operating expenses per project manager (x EUR 1,000)

160 145

147146



        

Jaarcijfers

p2managers heeft de afgelopen twee jaren met bijzonder goede 

 financiële resultaten afgesloten. Er is sprake van een lichte terug-

val in 2007 ten opzichte van 2006. Dit is met name een gevolg van 

het feit dat enkele projectmanagers zich verzelfstandigd hebben 

na een  jarenlang dienstverband bij p2 managers. De toegevoegde 

waarde per manager is in 2007 gestegen, hetgeen aangeeft dat 

onze positie in de markt zich verder versterkt heeft. 

Voor 2008 en 2009 zetten wij de lijn voort om vooral kwalitatief 

te blijven groeien in opdrachten portefeuille en medewerkers-

bestand. 

De intake van opdrachten dit jaar geeft ons hierin het nodige 

vertrouwen. Daarnaast verwachten wij met de positionering van 

p2ontwikkeling als zusterbedrijf van p2managers beter te kunnen 

 inspelen op de toenemende vraag naar professionalisering van 

 project- en procesmanagement bij onze  relaties.

Namens p2managers 

ir. H.J. Hagenberg

The financial results of p2managers over the past two years have 

been excellent. In 2007 we saw a slight decrease compared to 

2006, particularly due to the fact that a few project managers set 

up their own businesses after years of employment at p2managers. 

The added value per manager, however, increased, which 

 indicates that our position in the market continues to improve.

For 2008 and 2009 our main objective remains the same: to add 

quality to our order portfolio as well as to our staff. 

Thanks to our order intake of the year to date, we are confident 

that we will succeed in this regard. Moreover, we expect that the 

positioning of p2ontwikkeling, a new affiliated company of 

 p2managers, will allow us to better capitalise on our business 

relations’ growing demand for professionalisation of project and 

process management.

On behalf of p2managers,

H.J. Hagenberg

What is p2managers working on at the moment?

Leading complex tasks to sustainable, vital results – that is what p2mana-

gers does. For over 15 years we have supported businesses and govern-

ment bodies alike in innovation projects, organisational changes, revitali-

sation processes and all kinds of other tasks in the areas of urban and 

green spatial development, mobility and infrastructure. 

People occupy centre stage at p2. After all, people play a decisive role in 

the successful conclusion of projects or processes. Together with our 

clients, we create a proactive, constructive atmosphere in which ideas 

can be elaborated into results, views and solutions. By means of our 

transparent management style we are able to deal with complex issues 

and convert them into concrete results. 

NOW: p2ontwikkeling

In June 2008, p2managers experienced an important NOW moment: the 

establishment of p2ontwikkeling. Until early 2008 we had a single orga-

nisation that combined (interim) management for processes, projects 

and programmes with professionalisation jobs. In view of the increasing 

need for support in the area of professionalisation, we decided in June 

2008 that the time was right for the establishment of a new organisation 

beside p2managers: p2ontwikkeling. From now on, p2managers will fo-

cus on (interim) management for processes, projects and programmes, 

while p2ontwikkeling will focus on setting up and developing organisati-

ons in the field of process, project and programme management.

p2managers and the business sector

p2managers has considerable expertise in the areas of:

• New product development

• Joint business development

• Organisational changes

• Turnaround management
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Would you like to know more or would you like to schedule an  introductory 

meeting? Then please visit www.p2managers.nl or contact Harco Klunder: 

+31 (0)418 66 47 47 or h.klunder@p2managers.nl

p2managers and government bodies

p2managers has considerable expertise in the areas of:

• Urban spatial development

• Development of ‘green’ and ‘blue’ areas

• Mobility and infrastructure

• Revitalisation of industrial estates

Would you like to know more or would you like to schedule an  introductory 

meeting? Then please visit www.p2managers.nl or contact Leon van 

Hoof: +31 (0)418 66 47 47 or l.vanhoof@p2managers.nl

Arnhem Rijnboog

The municipal authority of the Dutch city of Arnhem wants to make fundamental 

 changes to the southern section of Arnhem’s inner city and has set out this ambition in 

a master plan. The new district of ‘Havenkwartier’, which will accommodate a number 

of cultural facilities (theatre, museum, arthouse cinema), will connect the river Rhine 

with the historic city centre. Four other projects mark a new route between the  

new central train station, the administrative centre and the Havenkwartier district. 

p2managers has been commissioned to lead the Rijnboog project from the phase of 

the master plan up to the actual development. In consultation with the selected 

 market players, the feasibility will be investigated in more detail and the plans will be 

laid down in agreements. Apart from feasibility, public support is an important factor 

as well. With a range of process-related measures, p2managers is currently working on 

increasing this support and inspiring confidence in this strategic area development.

Area-specific approach for Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is an independent association that aims to achieve sufficient 

space for the conservation of nature in all its manifestations. For the south of the 

 Netherlands, Natuurmonumenten was looking for a more area-specific approach to 

development and management. Different projects related to one and the same area, 

but there was no coherence. p2managers helped Natuurmonumenten in realising an 

area-specific approach and an integrated programme plan. When developing an 

 area-specific approach, proper collaboration with other parties is of vital importance. 

p2managers also helped Natuurmonumenten determine its position (role and 

 responsibility) in external projects. 

Noordas programme

The Noordas programme comprises around 50 projects in the area between Rotterdam 

and Lansingerland: locations for residential construction, industrial estates, infrastructural 

and landscaping projects. A crucial part of the project is the planned construction of 

the A16/A13 motorway connection. The client, Stadsregio Rotterdam, has commissioned 

p2managers to take care of project management. Stadsregio Rotterdam wants to achieve 

coherence, pace and quality. p2managers supplies a fitting, customised programme 

 approach, creates support among the many stakeholders and ensures proper 

 monitoring of progress and coherence. The second phase of the programme  

approach is currently in progress. For the client, the programme management 

 experience provided important added value with regard to other projects that  

require regional direction.

Friesland Foods

The company Royal Friesland Foods, which operates internationally, develops,  produces 

en markets natural, nutritious, high-quality dairy products, fruit drinks and ingredients. 

Friesland Foods Supply Point in Leeuwarden required a clear programme to achieve 

structural cost reductions without compromising quality and security of supply. At the 

same time the company wanted to improve the professionalism of its management. 

p2ontwikkeling realised optimum interaction between the two aspects. Apart from  

matters like coaching and personal guidance in the professionalisation process, the main 

projects led by p2 served as an example for other projects. Moreover, this approach 

 ensured that the most important projects would run smoothly  without being delayed.
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p2ontwikkeling

p2managers has considerable expertise in the areas of:

• Implementation of project-based work (approach and behaviour);

•  Development and implementation of project management methods 

(PMW. Prince2, PMBOK, etc);

• Diagnoses, project evaluations and project audits;

• Reduction of work pressure in project organisations;

•  Education and professionalisation in the work itself (like project start-

ups, ‘project studios’ and simulations);

•  Training and coaching in project management, process management, 

programme management and portfolio management.

Would you like to know more or would you like to schedule an   

introductory meeting? Then please visit www.p2ontwikkeling.nl or 

 contact Henk  Hagenberg or Titus Bekkering: +31 (0)418 66 47 44,  

h.hagenberg@p2ontwikkeling.nl or t.bekkering@p2ontwikkeling.nl

Staatsbosbeheer

As the Netherlands’ main nature conservation body, Staatsbosbeheer (established in 

1899) manages over 246,000 hectares of nature reserves and other areas on behalf of 

the Dutch government. At Staatsbosbeheer, project-based work used to occur in various 

forms and at various levels. Staatsbosbeheer wanted a new incentive to standardise the 

way of working within the organisation and improve the project management processes. 

Together with employees of Staatsbosbeheer, p2ontwikkeling developed a new metho-

dology for project-based work. This methodology was then implemented via workshops 

for project managers, project assistants and clients. In addition, a network organisation 

was set up through which project managers could share experiences and help one 

 another improve their project skills. This network organisation now plays an important 

role in creating transparency in Staatsbosbeheer’s project-based approach. 
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