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De overeenkomsten tussen het Schone in het
werk van Louise Bourgeois en dat van mij
Chris van Wijk

3
In museum Voorlinden was tot mei 2020 de tentoonstelling ‘To Unravel a
Torment’ over het werk van Louise Bourgeois te zien. Louise Bourgeois is een
kunstenaar uit de vorige eeuw (1911-2010), zij werd 98 jaar. Haar kunst is niet
per definitie ‘het Schone’. Het beweegt zich in een dynamiek tussen de polen:
liefde en geweld, hard en zacht, vrijheid en gevangenschap. Ze maakt van
oude dingen iets nieuws. Ze werkt met veel verschillende materialen en ‘repareert’. Ervaringen uit haar jeugd zet ze om in kunst om over na te denken,
niet alleen om naar te kijken en het mooi te vinden. Kunst om doorheen te
kijken. Kunst die bij blijft. Tegen de stroom in. Ongemakkelijke, pijnlijke
kunst ook.

Ze eindigt met zes kunstwerken (watercolour) die ze maakte op de grens,
in het laatste jaar van haar leven en die ze allemaal heeft voorzien van
een tekst:

I give everything away, I distance myself from myself, from what I love the most, I
leave my home, I leave the nest, I am packing my bags.
Zo verbindt ze een lang leven met haar dood.
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Dynamiek tussen polen
Geraakt ben ik door haar kunst, door haar manier van afscheid nemen

van het leven en omdat ik een link zie met mijn werk als adviseur, opleider, coach. Dat werk is ook op het eerste oog niet mooi of leuk, maar het
intrigeert. Naarmate ik er langer naar kijk en erop reflecteer, wordt het

steeds interessanter en daarmee ‘schoner’, niet gemakkelijker. Het gaat
over de dynamiek tussen de polen. Het is onze neiging om tegenstellingen als onverenigbaar te zien, te proberen problemen op te lossen door
één deel van de tegenstelling te negeren.

Ook ik zelf ken die polen goed, zowel persoonlijk als in mijn werk; mijn

harde werken met de strenge, veeleisende kant en mijn zachte kant met

een groot hart, de serieuze-ik en de humor-ik, het zeker weten en de eeuwige twijfel.

In mijn werk met groepen en teams merk ik vaak dat de wens bestaat

om aan één kant van de dynamiek te blijven. Wel met de inhoud aan het
werk willen, maar ‘het moet ook leuk zijn’. Wel praten over mogelijke

interventies en plannen, maar het ‘daadwerkelijk doen’ liever uitstellen.
Bij voorkeur vragen stellen om de situatie beter te begrijpen, in plaats
van vragen stellen die uitnodigen tot reflectie. Onvoorbereid in situa-

ties stappen in plaats van ze te voordenken en voorbereiden (en dan niet

alleen op inhoud, maar vooral op interactie ‘wat is er voor mij spannend
aan deze bijeenkomst?’).

Dus de moeilijke, lastige kant wegduwen, maar dat wat je ontwijkt

blijft, heb ik ooit geleerd. Dus juist daarnaartoe bewegen helpt. Dat is

via ‘serieus aan het werk’ naar plezier, dat is via conflict naar de liefde.
Het ene bereiken via het andere, in een voortdurende dynamiek tussen

de polen. Via het ongemakkelijke en pijnlijke ontstaat zo het Schone bij
Louise Bourgeois.

Vertragen, onderzoeken, niet weten,
reflecteren
Het bewustzijn van die polen in de dynamiek tussen mensen en de ontmoetingen die daarin ontstaan blijven mij boeien. Eigenlijk haal ik er

plezier uit om serieuze stappen te maken op de inhoud. Dat vraagt van
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mij het vermogen te verdragen, mijn oordeel op te schorten, spannende

interventies te doen, de informatie die ik krijg door te voelen wat er in het

systeem speelt om te zetten en daarbij mild te blijven. Bedding maken, zodat er in de gelaagdheid gezocht kan worden naar manieren van omgaan
met wat op het pad komt.

We hebben vaak het verlangen om problemen op te lossen, zodat we

verder kunnen gaan, want dan lijkt het klaar. Veel problemen zijn echter
niet op te lossen. We moeten er mee dealen. Wat we wel kunnen doen
is een stap maken en ontdekken wat het brengt. Dan kan er weer een

volgende stap gemaakt worden. Het zijn meer zoektochten dan interventies. We verlangen naar simpel, maar dat is vaak een illusie in inter-

menselijke dynamiek. Zeker als er ook nog een taak te vervullen is, zoals

dat is in organisaties. Een taak die vaak complex is, die velerlei spanningen en onzekerheden oproept en daarmee defensief gedrag. Waar vaak
snelheid gevraagd wordt, terwijl (een beetje) vertraging al enorm kan

helpen. Voor het samenwerken binnen groepen en teams gebruik ik de
metafoor van het kunstwerk. Als iedereen een steen naar het midden
gooit, ontstaat er een berg stenen, maar als we met elkaar kijken en

onderzoeken hoe diezelfde stenen op elkaar passen, dan kunnen we een
kunstwerk maken.

Dat vraagt het vermogen om te vertragen, te onderzoeken, het niet te

weten, te reflecteren. Het vraagt volwassen gedrag. Volwassen in de zin

van in staat zijn om iets (anders) te doen in het hier & nu; anders dan de
eerste neiging te volgen, de eerste emotionele reactie, bepaald door ons
overlevingspatroon. Handelen vanuit een keuze, die kan ontstaan door
stil te staan en te reflecteren. Reflectie helpt ons te voorkomen dat we
impulsief, vanuit onze eerste neiging, handelen. Onze eerste neiging

die we geleerd hebben vanuit ons overlevingsmechanisme. Het overlevingsmechanisme dat ons als kind beschermde en waardoor we onze

kwaliteiten hebben kunnen ontwikkelen. Dat mechanisme is echter voor
de volwassene soms ook een handicap. Het werkt namelijk razendsnel,
vooral als we emotioneel getriggerd zijn. Dat leidt er vaak toe dat we

geen handelingsvrijheid meer hebben. Het is geen keuze, we overzien op
dat moment de effecten niet. Het is geen volwassen gedrag. Onze eerste

neigingen zijn om in te grijpen, om (snel) op te lossen, om (niet) lief voor
elkaar te zijn, om aan de oppervlakte te blijven, ons niet uit te spreken,
om niet te luisteren, om geen vragen te stellen, om te verharden, om

defensief te zijn, een oordeel te hebben, om te zoeken naar wie het niet
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goed heeft gedaan, wie de schuldige is. Naast onze kwaliteiten, nemen
we ook deze eerste neigingen mee naar ons werk.

Neigingen
Het primaire proces op het werk roept ook zo’n eerste neiging op, dat

is wat de taak ons vraagt om te doen. In de onderlinge samenwerking

werkt die eerste neiging vaak contraproductief. Dus als de taak van de

organisatie is ‘zorgen voor mensen’, dan bestaat het risico dat medewerkers dat onderling ook gaan doen en ze elkaar niet meer aanspreken op
verantwoordelijkheid.

I De neiging om …

Tijdens een workshop ‘Spannende Interventies in Groepen’ loopt een begeleidingsoefening uit de hand. De verwachtingen van de begeleider en

van de te begeleiden groep lopen sterk uiteen, worden niet geëxpliciteerd
en de sfeer verhard. De input die de buitenkring geeft tijdens time-outs

wordt niet opgepakt. De groepsleden sluiten de begeleider buiten en het

lukt haar niet de dynamiek bespreekbaar te maken. Een oefening waarin
ieder, zowel de actieve als de observerende deelnemers en wij als begeleiders van de workshop veel spanning voelen. Na de oefening
komt deze spanning eruit, via veel gezucht en geklaag.
‘Waarom hebben jullie als begeleiders de oefening niet

stopgezet?’, vraagt één van de deelnemers. We bespreken de
oefening systematisch na; wat is er in de voorbereiding aan
de orde geweest, hoe hebben de deelnemers aan hun eigen

ontwikkelpunten gewerkt voor en tijdens de oefening, wat

gebeurde er in de onderlinge dynamiek en met welk effect?

We nemen de tijd en de ruimte om dit te onderzoeken; welke waarnemingen, welke interpretaties, welke aannames,

welke overtuigingen spelen mee? Langzamerhand ontstaat
een beeld van de complexiteit in deze dynamiek. De groep
ontspant. Er valt dus veel te leren van deze oefening en de

worsteling, het samen zoeken en inzichten delen, geeft de

ruimte daartoe. Aan het einde checken we of er losse eindjes
zijn. We kunnen verder met de workshop. Wat zou er gebeurd zijn zonder reflectie en nabespreking?
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II De neiging om …

Een groep staf- en lijnmanagers doet gezamenlijk een ontwikkel-

traject. Ze hebben het druk en er is weinig tijd voor reflectie. De werk-

druk is groot, er zijn financiële perikelen en veranderingen in de omge-

ving leiden tot veel onzekerheid. De bijeenkomsten worden deels als een
last ervaren. Tijdens één van deze dagen zijn we in de ochtend met een
inhoudelijk onderwerp bezig. De link tussen deze inhoud en de werk-

praktijk wordt nauwelijks gelegd en als dat wel gebeurt, dan is het op

een hoog abstract niveau. Er wordt veel en hard gelachen. Opmerkingen

over en weer klinken diskwalificerend. Als begeleider bemerk ik mijn eigen verharding, ik hoor mezelf soms ook lachen en mijn gedachten zijn
nogal oordelend (… ze willen niet, etc.). Ik heb de neiging om me terug
te trekken en dit in de pauze met mijn collega te delen, met het risico

dat we samen een oordeel over de groep hebben. Eerdere interventies om
te reflecteren op het werken in deze groep hebben weinig opgeleverd. Ik
verduur mijn neiging om in te grijpen in het proces en ik realiseer me

dat mijn gevoelens de gevoelens in deze groep representeren. Dat ze een
informatiebron zijn. Het enige wat ik kan doen is er bij blijven en zacht
blijven, zodat er wellicht een andere ervaring kan ontstaan, maar dan

op het moment van deze groep en niet op mijn moment. In de middag

vraagt één van de deelnemers zich hardop af ‘wat voor team willen wij
zijn?’. Er ontstaat ruimte, voorzichtig onderzoekend gaat het gesprek

verder. Nu komt het erop aan dit proces te ondersteunen, zodat er iets

gezamenlijks kan ontstaan. Door er te zijn en niet door iets te doen. De

verharding wordt benoemd en iemand vraagt zich af of ze onderling niet
wat liefdevoller zouden moeten zijn.

III De neiging om …

Een ontwikkeltraject voor leiders en managers is vastgelopen. Om de planning toch te halen, vragen de mensen die verantwoordelijk zijn voor de

organisatie van dit programma, het ontwerpteam, mij en mijn collega in
te stappen. Ik twijfel, ik ken mensen die hieraan deelnemen uit een eer-

der traject. Het draagvlak toetsen is belangrijk. We spreken af dat wij als
begeleiders alle mensen tevoren spreken. Uit deze gesprekken maken we
op dat er een goede basis is om aan de slag te gaan. We bereiden ons voor

op de eerste bijeenkomst. Vanaf het eerste moment dat we de mensen die
dag als groep ontmoeten valt ons de stroefheid op; we worden nauwelijks
begroet. Ook komen er veel vragen over de inhoud en opzet van het pro-
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gramma, over onze beweegredenen om erin te stappen en enkele mensen
spreken zich expliciet uit tegen bepaalde onderdelen in het programma.

We luisteren naar alle signalen en nemen de tijd om hierbij stil te staan.
Als later in de middag de bestuurders op bezoek komen is het opvallend

stil. Er komt geen dialoog op gang. We doen daarna nog een onderlinge
uitwisseling van beelden en verwachtingen en een rondje waarin ieder

zich uitspreekt over de opbrengst van deze bijeenkomst. Er lijkt een draai
gemaakt, ze hebben elkaar beter leren kennen en willen graag betrokken
worden bij de invulling van het verdere programma. Wij vertrekken met

goede moed huiswaarts. Een paar dagen later geven een paar deelnemers

bij het ontwerpteam aan dat ze geen vertrouwen in mij als begeleider heb-

ben, in diezelfde bijeenkomst beslist het ontwerpteam dat mijn betrokkenheid bij het programma stopt. Ze gaan op zoek naar een andere begeleider.
De onderliggende dynamiek in de organisatie: snel handelen, zoeken
naar oplossingen en weer doorgaan. Het is een pijnlijke situatie, ik

voel me onvoldoende gesteund door de mensen die mij hiervoor hebben
gevraagd en ik realiseer me dat het niet helpt als ik mijn pijn op hun

bord leg; ik heb er zelf mee te dealen. Ik reflecteer met de mensen uit het

ontwerpteam op wat er gebeurd is, wat er speelt in de geschiedenis, in de
context, de dynamiek waar we in terecht gekomen zijn. Ik stuur de deelnemers een afscheidsmail, waarin ik ze aanmoedig hierop te reflecteren
en ervan te leren, zodat het geen verloren energie is.

Inmiddels heb ik ruim 40 jaar werkervaring, nog altijd

ben ik aan het leren. Soms via opleidingen, workshops,

intervisie, maar meestal gewoon in het werk zelf. Door te

reflecteren op wat er gebeurt, op mijn aandeel en op het effect van mijn gedrag. Door voor en na te denken over handelingsperspectieven in specifieke situaties. Door zelf te

vertragen. Regelmatig is dat reflecteren lastig en pijnlijk,

omdat ik een oordeel heb, vaak over mezelf (ik had het an-

ders/beter moeten doen), maar ook over anderen. Mild zijn
voor mezelf is leerzamer, maar wel moeilijk. Steeds meer
ontdek ik dat kleine stappen groot zijn. Dat mijn eerste

neiging is om hard te werken, terwijl er zíjn al houvast is
voor de groep. De wijsheid zit in het systeem. Met vertra-

gen, reflectie en mildheid kan dat naar boven komen. Dat
vraagt van mij vooral ‘zacht aan het werk’.
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Het ongemakkelijke
Louise Bourgeois zocht het ongemakkelijke op en maakte schone kunst.
Mijn werk is niet gemakkelijk, meer een worsteling en het resultaat is

voor het oog vaak niet zichtbaar. Sterker nog, het is niet mijn resultaat,
het is wat anderen mensen gaan zien en durven doen met mijn bijdrage aan hun leerproces. Regelmatig leggen ze die bijdrage naast zich

neer, omdat het te ongemakkelijk is, ze het te ingewikkeld vinden of ze
bewust of onbewust hun oude patronen weer oppakken. Vaak zeggen
mensen dat ze resultaatgericht zijn, resultaatgerichtheid vraagt veel

aandacht voor de kwaliteit van de interactie; een ongemakkelijke zoektocht, in kleine stappen, maar de moeite waard om een leven lang voor
te werken, net als Louise Bourgeois.

—
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