


Ik ga dus iets zeggen over de diepere ontwikkeling van geschreven woord via theater en verhaal naar 
besturen met beelden (voetnoot 1). Maar voor de goede orde: intussen zijn het ook wel leuke 
conceptjes!  Die namen (beleidstheater, ministerie van verhalen) zijn intrigerend. En het  hee� ook 
allemaal een instrumentele kant. 

 Denk aan de werking van de roltoedeling bij beleidstheater. Waar mensen bij gewone 
werkbijeenkomsten wel oppassen om elkaar de waarheid te zeggen want hee je moet morgen 
weer met elkaar verder, ligt dat wel even anders als je iemand in de rol van schurk, van 
waarzegger of van dorpsgek zet. Ongezouten strooit met de bi�ere waarheden en de halve en 
hele liefdesverklaringen in het rond, want het is toch maar een rol dus het is allemaal onschuldig 
en een spelletje en het pas nu even bij mijn rol. 

 Datzelfde bij het ministerie van verhalen. In de �jd waarin het aan grote verhalen ontbreekt 
moet iedere stroming, iedere organisa�e, ieder marktsegment zijn eigen ' verhaal'  hebben. 
Verkoopt als een speer. Anekdote Eelco en Culemborg. Ga er maar aan staan als je dat soort 
vragen over je werk krijgt: wat is de plot? Wie is de held en wie is de boef? Voor welke 
tweesprong in je ontwikkeling sta je? Komt er ooit nog een happy ending?

 En nu dus ' besturen met beelden.'  Ook dat is weer hoogst instrumenteel. Op smartphones 
en tablets  lees je geen nota's; je kijkt een filmpje. En beelden communiceren ook makkelijker. En 
dat is niet alleen een kwes�e van inspelen op gemakzucht. Eelco en ik doen met enige regelmaat 
projecten met burgerpar�cipa�e, en daarbij hebben we het er vaak ook over dat het geschreven 
woord een onderdrukkend instrument is van de gediplomeerde elite. Het bevoordeelt de 
beroepsvergaderaars en stukkenlezers en houdt de rest van Nederland buiten het debat. 
Burgerpar�cipa�e – of liever democra�e – betekent dat je meer met beelden werkt.

Maar dat bedenken de oppervlakkigere vakgenoten van Eelco ook allemaal. Hier verwijs ik naar 
voetnoot 2, wat de snelle jongensvariant van besturen met beelden is.

Dat is Eelco niet. Eelco is een groot filosoof, die het alleen soms wat heel toegankelijk opschrij�, 
waardoor het makkelijker lijkt dan het is. Ik durf hier wel de stelling aan dat de ontwikkeling naar 
besturen met beeld er één is rich�ng het bevrijden van het denken, het bevrijden van bestuurders en 
het bevrijden van organisa�es rich�ng de echte grote vernieuwingen – en dat alles vanuit een 
diepgravende, filosofische insteek.

En om Eelco en jullie allemaal een plezier te doen heb ik gezocht naar onderbouwing vanuit de 
wetenschappelijke literatuur. En die heb ik gevonden, en die zal ik nu via een aantal omzwervingen 
aan jullie uit de doeken doen. 



Eerst even één zijsprongetje: Eelco vond dat ik dit boek moest lezen, omdat hier vast het antwoord in 
zou staan. Slecht advies. (voetnoot 3).

Ik heb mijnzoektocht anders ingericht. Eerst even over het geschreven woord zelf. Voor Eelco 
(voetnoot 4) is het woord iets uit de �jd van de bureaucra�e – en daar hee� hij in zekere zin gelijk in 
– en wel in een diepere zin dan je op het eerste oog zou denken. Want op het eerste ook is 
'bureaucra�e' ('machinebureacra�e') ook vooral een beeld. De organisa�e als machine. Naast zoveel 
andere beelden van organisa�es. Voetnoot 5.

We hebben Eelco zien zoeken de beperkingen van woorden te boven te komen door middel van 
performances en verhalen. Dat lukte half. Het zijn beide pogingen om te verbeelden, te maskeren, 
zaken in metaforen te vangen en daarop te variëren. Maar tegelijk zijn het weer gevangenissen. Denk 
aan Goffman (Voetnoot 6) en Parsons. En bij verhalen: denk aan die jongen die vorige week is 
gepromoveerd (en bij DWDD en in alle kranten te vinden was). Er zijn maar een bepaald aantal 
verhaallijnen mogelijk ,en als je een paar elementen van de plot kent kan je de boevenbende eigenlijk 
al oprollen. (voetnoot 7)

De stap naar het beeld. Ik grijp even terug naar de eerder voetnoot over bureaucra�e als beeld 
'images of organisa�es'. Allerlei beelden, maar waarom? Zie voetnoot 8.

Eelco gaat nog één stapje dieper, en ik heb uiteindelijk het boek gevonden waarin dat beschreven 
staat. Hofstadter en Sander. Surfaces and essences: analogies as the fuel and fire of our thinking.  
Voetnoot 9.

Zij zeggen dat wij denken waarnemen, denken, redeneren en ontdekken door middel van analogieën: 
we zien analogieën, herkennen ac�ef iets in een bepaalde categorie en dichten er op grond van onze 
ervaringen met die categorie eigenschappen aan toe. Voetnoot 10. Op die manier leren we kennen. 
Woorden zijn classifica�es. Waarom noemen we dingen een stoel? Een pijp? Een beleidsprobleem? 
We herkennen het en lossen het op door middel van analogieën.

Let op: analogie en metafoor. Maar: geen handigheidje, nee, basis.
En let op: zodra er een woord aan hangt is het een categorie.
Woorden helpen dingen te plaatsen in bekende categorieën, maar daarmee vormen ze ook een 
celletje in de gevangenis van onze taal. 
Besturen zonder woorden bevrijdt het denken.

Nog interessanter: Ze hebben onderzocht dat alle grote vindingen tot stand komen op basis van 
analogieën. Voetnoot 11.
En daarmee zijn we bij de kern: besturen met beeld bevrijdt ons van  het woord, helpt ons op het 
meest fundamentele niveau opnieuw over onze categorieën na te denken en tot nieuwe inzichten te 
komen – met daarbij de mogelijkheid tot grote nieuwe vindingen.

Kortom: wetenschappelijk aangetoond: Eelco is een groot filosoof, in een constante strijd om ons 
denken te bevrijden en echte frisse ontwikkeling mogelijk te maken. 



Ik geloof dat ik hiermee bij het eind van mijn verhaal ben gekomen.
Oja. Enneh … Eelco vroeg me om in dit verhaal ook nog in te gaan op de rela�e beeld en 
bestuurskunde, de toekomst van de film en beeldbestuursadvisering als nieuw vakgebied.

Welke speech was dit nu? Dronkenmanspraat? Formeel voor hoogwaardigheidsbekleders? 
Verstandige praat?

Hmm … andere speech. A ja hier.

Geachte aanwezigen,
Ik wens u allemaal een genoeglijke en buitengewoon geestverruimende tentoonstelling. 
Ik dank u voor uw aandacht.


