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Nostalgie en postalgie - de (ont)idealisering van heden, 
verleden en toekomst bij organisatieveranderingen 

Nostalgie is een veelvoorl<omend sentiment in 
organisaties dat vooral opspeelt bij veran-
deringen in organisaties. De romantische 
reconstructie van een gemeenschappelijk 
verleden geeft uitdrukking aan een melancho-
lisch verlangen naar een wereld die verloren 
dreigt te gaan. Evengoed kan worden gesteld 
dat vergelijkbare angsten en verlangens de 
emotionele drijfveren zijn achter het voort-
durende veranderingsstreven in organisaties, 
zij het dat deze emoties niet zijn gericht op het 
verleden maar op de toekomst en daarom 
zouden kunnen worden aangeduid als 'postal-
gie'. Als nostalgie een pijnlijk verlangen is naar 
een verloren paradijs, dan is het spiegelconcept 
postalgie een brandend verlangen naar een 
nieuwe wereld. De betekenis en rol van postal-
gie wordt in dit artikel verhelderd aan de hand 
van overeenkomsten en verschillen met nostal-
gie en uitgewerkt op basis van een analyse van 
enkele etnografische studies. Deze studies laten 
zien dat de nostalgische en postalgische bele-
ving en verbeelding van verleden, heden en 
toekomst onderdeel zijn van een interne, 
politieke strijd om verandering te bewerk-
stelligen of tegen te werken door voorbije of 
komende tijden te bewieroken of te bezwad-
deren. •'• 

Verleden, heden en toekomst blijken in het alledaagse 
discours vaak een rijk reservoir van betekenissen te bie-
den - een bron van ervaringen, verwachtingen, angst, 
troost, hoop en verlangen. Een analyse van temporele 
beeldvorming kan daarom een interessante inkijk bieden 
in de wijze waarop mensen de loop der gebeurtenissen 
beleven en beïnvloeden. Kijkt men bijvoorbeeld vooral 
voor- of achteruit in de tijd? Krijgt het gevestigde of juist 
het veranderlijke meer de nadruk? Hecht men meer aan 
het oude of meer aan het nieuwe?' Bij veranderingspro-
cessen in organisaties is dergelijke beeldvorming emoti-
oneel en politiek vaak zwaar beladen. Men schetst door-
gaans een scherp contrast, een historische breuk waarbij 
heden, verleden en toekomst tegenover elkaar komen te 
staan als gewenst versus verwenst, goed versus slecht, 
zakelijk versus gemoedelijk... Deze temporele vergelijkin-
gen geven daarmee uitdrukking aan een sterk verlangen 
naar andere tijden en - meestal meer impliciet - een ze-
kere onvrede met het heden, zoals in nostalgisch ge-
kleurde verhalen over vroeger en 'postalgische' plannen 
voor de toekomst. 
Nostalgie is, volgens de organisatiewetenschapper Yian-
nis Gabriel, een veelvoorkomend sentiment in organisa-
ties "dominating the outlook of numerous organizational 
members, and even defining the dominant emotional 
complexion of some organizations". ^ Het verwijst naar 
een reeks emoties met als kern een verlangen naar een 
voorbije tijd en een daarmee gepaard gaande melancholie 
omdat deze tijd voorbij lijkt te zijn. Door de ophemehng 
en romantisering van de sfeer, de prestaties, de omstan-
digheden en andere deugden van destijds verschijnt het 
verleden in dit vertoog als een verloren paradijs, met het 
heden als het land ten oosten van Eden. Het verleden over-
treft het heden in glans en glorie. De natuurlijke tegen-
hanger van een verlangen naar een verloren paradijs is een 
verlangen naar een paradijselijke toekomst, een verlangen 
dat we, als speelse variatie op het concept nostalgie, 'pos-
talgie' zouden kunnen noemen. Nostalgie is een moderne 
samenstelling van de Griekse woorden nostos (terugkeer) 
en algos (pijn of leed). Met het (helaas Latijnse) voorvoeg-
sel 'post' krijgt dit woord de betekenis van een pijnlijk of 
brandend verlangen, niet om terug te keren, maar om 
vooruit te gaan, een verlangen dat gepaard gaat met on-
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vrede over de huidige gang van zaken, vrees voor verdere 
verslechtering en een zekere rusteloosheid en nieuwsgie-
righeid naar wat na de bocht komt of achter de berg ligt.^ 
Reikhalzend vooruitkijkend schetst de postalgicus een 
toekomst die er fundamenteel anders uitziet, mooier of. 
minder mooi dan het heden. 
Wehicht worden organisaties met name in de hogere 
echelons meer door postalgie dan door nostalgie gedre-
ven. Het verlangen naar een rooskleurige (en de angst 
voor een tegenvallende) toekomst komt vooral tot uit-
drukking in veranderingsgerichte beleidsplannen en ma-
nagementtheorieën. Managers en managementexperts 
hebben de neiging het belang van verandering en de nade-
len van traditie te benadrukken en leggen dan ook een 
duidelijke voorkeur aan de dag voor vooruitkijkende con-
cepten als visie, strategie, plan, planning e.d.* De blik is 
gericht op een toekomst waarvan men veronderstelt dat 
deze tegelijk een belofte (kans op verbetering van de pro-
ductiviteit, de efficiëntie, het lerend vermogen etc.) en een 
bedreiging inhoudt (toenemende concurrentie, teruglo-
pende resultaten etc). Postalgie kan daarom worden ge-
zien als de emotionele drijfveer achter veranderinitiatie-
ven in organisaties. 
Een analyse van postalgische sentimenten kan licht wer-
pen op zowel het psychologische als het politieke onder-
leven bij processen van gestuurde verandering. In de lite-
ratuur over verandermanagement is het gebruikelijk om 
de emoties van de tegenpartij breed uit te meten en vooral 
te duiden als angst voor verandering, terwijl de emotio-
nele beweegredenen van verandermanagement zelf ver-
borgen gaan achter 'harde', ogenschijnlijk rationele argu-
menten. Zij zouden immers het zorgvuldig opgebouwde 
beeld van een noodzakelijke en vanzelfsprekende veran-
dering kunnen verstoren.s 
Vanuit een politiek perspectief zijn niet zozeer de indivi-
duele zieleroerselen van de organisatieveranderaar als 
zodanig interessant, als wel de rol die gevoelens spelen 
in de organisatiepolitieke context van veranderprojecten. 
Zowel nostalgie als postalgie blijken vooral op te spelen 
wanneer er onenigheid en onvrede binnen een organisatie 
bestaan over veranderplannen of veranderingsbeleid. 
Beide kunnen dan ook worden opgevat als politieke verto-
gen of retorische strategieën. Ben analyse van de woor-
denstrijd waarmee organisatieveranderingen gepaard 
gaan maakt duidelijk dat nostalgie een subtiele verzets-
strategie is die zich richt tégen verandering, terwijl pos-
talgie kan worden begrepen als een middel om steun te 
krijgen vóór verandering. 

Nostalgie in organisaties 
Uit etnografisch organisatieonderzoek blijkt dat mede-
werkers graag uitweiden over het verleden.* Zij verhalen 
over de pionierstijd, de oprichter, het oude gebouw, vroe-
gere collega's, oude producten of de werkwijze, de toewij-
ding en de sfeer van vroeger, en dat meestal in uiterst po-
sitieve zin. De meisjes en jonge vrouwen die voor de oor-
log de Verkadefabrieken bevolkten herinneren zich bij-
voorbeeld niet zozeer de monotonie van hun vroegere 
werk of de lange werkweken voor een mager loon, maar 
de warme onderlinge contacten en de lol die ze samen 
hadden.7 
In de regel schetsen de uitlatingen over vroeger niet de 
een of andere continuïteit in de tijd, maar een contrast 
tussen vroeger en nu. Het zijn illustraties van het verschil 
met het heden, van de tegenstelling tussen toen en nu, de 
oude en de nieuwe baas, voor en na de verhuizing, de reor-
ganisatie, de fusie... In contrast met bijvoorbeeld een be-
keringsverhaal waarin mensen hun huidige verlichte staat 
tegenover hun donkere verleden plaatsen, valt uit de aan-
gehaalde getuigenissen in deze onderzoeken op te maken 
dat het verleden steevast positief afsteekt bij het heden. 
De hedendaagse leiding, producten, gebouwen of sfeer 
zijn vrijwel zonder uitzondering minder dan hun 'voor-
gangers'. 
Alvin Gouldner^ beschrijft bijvoorbeeld hoe mijnwerkers 
hun oude baas (destijds niet uitzonderlijk geliefd) ophe-
melen en tegelijk hun nieuwe baas afvallen. Hij noemt 
dit de 'Rebecca-mythe', naar analogie van een roman van 
Daphne DuMaurier over een jonge vrouw die met een we-
duwnaar trouwt waarna zij voortdurend gekweld wordt 
door de herinnering aan de voortreffelijkheid van haar 
overleden voorgangster, Rebecca, in vergelijk met wie zij 
een pover figuur slaat. De mythologie heeft nu eenmaal 
een voorkeur voor helden en schurken en houdt graag vast 
aan een scherp getekend onderscheid tussen goed en fout. 
Nostalgie plaatst heden en verleden op dezelfde manier 
tegenover elkaar. Het verleden lijkt precies dat te hebben 
wat het heden mist. De legendarische of heroïsche voor-
stelling van het verleden, de mythe van een Gouden Eeuw, 
berooft het heden van zijn glans. Het is als een foto die 
ons herinnert aan gelukkiger tijden, met het hedendaagse 
als het negatief waarop alles wat vroeger licht en zonnig 
was, zwart en grijs kleurt. 
Een nostalgische bespiegeling heeft dus weinig uit te 
staan met nauwkeurige geschiedschrijving. Het geeft een 
uiterst selectieve, geïdealiseerde weergave van de histori-
sche werkelijkheid, die het verleden herschrijft vanuit het 
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perspectief van het heden. Een goed verhaal, stelt Weick», 
hoeft niet noodzakelijkerwijs betrouwbaar en accuraat te 
zijn, maar het moet wel aannemelijk, enigszins samen-
hangend en bovenal boeiend zijn en tot de verbeelding 
spreken. Uit antropologisch onderzoek blijkt ook dat 
volksverhalen over vroeger of zelfs gedetailleerde be-
schrijvingen van een gemeenschappelijke geschiedenis 
van een groep voortdurend worden herzien 'to match the 
mood of present times'." Kennelijk gaat het hier om een 
uiterst selectieve en vaak idealiserende weergave van his-
torische feiten die het verleden herschrijft vanuit het per-
spectief van het heden. 
Wanneer de herinnering verschilt van de beleving van 
destijds kunnen we stellen dat melancholieke verhalen 
over vroeger ons eigenlijk beter informeren over het heden 
dan over het verleden. Zeker in psychologische zin zegt 
heimwee naar vroeger uiteindelijk meer over het heden, 
omdat het niet primair voortkomt uit vroegere belevenis-
sen. Het is, zoals Yiannis Gabriel aangeeft (p.132), niet 
een manier om te leren leven met het verleden, zoals rouw 
of berouw, maar leren leven met het heden. Nostalgie is 
ook niet zozeer het herkauwen van dramatische 
gebeurtenissen of onverwerkte trauma's, maar het herin-
neren van historische gebeurtenissen en heroïek of kleine, 
dierbare details. Een moment lang tillen deze mijmerin-
gen ons uit boven de alledaagse sleur en roepen een sfeer 
op die aangenaam verschilt van vandaag. In die zin is het 
een uitdrukking van gemis, de ontroering van vandaag 
over dingen die voorbij gaan, of, zoals Gabriel het uit-
drukt, de ontevredenheid van vandaag en niet de tevre-
denheid van voorheen (p.137). 
Hoewel plaats van handeling, personen en gebeurtenis-
sen uiteraard verschillen, valt uit een vergelijking van ver-
schillende studies op te maken dat nostalgie vaak eenzelf-
de type verhaal vertelt met een telkens terugkerend the-
ma: de verdrijving uit het paradijs, het ontwaken uit een 
ideale droomwereld in een nieuwe realiteit vol ongerijmd-
heden. Het is, suggereert Gabriel vanuit een psychoanaly-
tisch perspectief, alsof het organisationele leven van vroe-
ger de voortzetting was van de warme intimiteit van het 
gezinsleven uit onze jeugd en nostalgie ons verlangen 
verraadt naar de moederschoot (p.134)". Ook de inhoud 
van de verhalen is vergelijkbaar. De gemoedelijkheid, 
gemeenschapszin en liefdevolle toewijding van weleer 
hebben plaatsgemaakt voor kille, onpersoonlijke zakelijk-
heid. De overzichtelijke eenvoud en het onbedorven ple-
zier waarmee men vroeger werkte, is verloren gegaan in 
de wirwar van bureaucratische regels of de wanorde van 
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zich aaneenrijgende reorganisaties. Gladde p.r.-praat ver-
doezelt dat niet de kwaliteit van de producten of diensten 
nog centraal staat, maar organisatorische doelmatigheid, 
commercieel nut of financieel gewin. Nostalgie lijkt als 
zodanig een romantisch protest tegen het modernise-
ringsproject van economische rationalisatie. 

'Kijk achterom, want we gaan achteruit' 
Ongetwijfeld is een warme, liefdevolle reconstructie van 
vroeger een bron van troost en biedt het een schat aan 
opbeurende gedachten. Nostalgie verzekert ons dat, hoe 
onbevredigend, beangstigend of verdrietig het heden ook 
mag zijn, we ons altijd nog kunnen koesteren in de glans 
en glorie van een gouden eeuw of ons mogen warmen aan 
een herinnering aan het verloren paradijs van eenvoud, 
huiselijkheid of saamhorigheid. Onaardig gezegd: ook al 
zijn we ingehaald door de nieuwe tijd, we kunnen altijd 
terugkijken op die goede, oude tijd. Niemand kan ons 
immers ons verleden afnemen. Zo bezien is nostalgie 
een psychische vlucht, een ontsnappingsfantasie van 
ontevredenen. 
Gabriel meent dat het verlangen dat achter nostalgie 
schuilgaat een stil verlangen is dat zijn bevrediging vindt 
in het verlangen zelf Nostalgici, stelt hij, hebben aan hun 
herinneringen genoeg - zij wentelen zich in het bitterzoe-
te gevoel,van heimwee naar wat geweest is, omdat zij daar 
plezier aan beleven of troost uit putten. Het kan echter 
niet alleen om psychologische, maar ook om machtspoli-
tieke redenen prettig toeven in het verleden. Wat nostalgie 
namelijk in beide opzichten aantrekkelijk maakt, is dat 
het zich onttrekt aan controle en regelgeving en zich bui-
ten de invloedsfeer van de leiding beweegt. Het is onder-
deel van wat Goffman het 'onderleven' en Gabriel de 'un-
managed organization' noemt, het niet-georganiseerde 
deel van het organisationele leven, een soort droomwereld 
waarin mensen allerlei oncontroleerbare fantasieën ont-
wikkelen en tal van verhalen, mythen, geruchten, grappen 
en roddels in omloop brengen." Gabriel stelt dat het be-
staan van deze droomwereld tegenwicht biedt tegen de 
dominante cultuur in organisaties van winst, rationali-
teit, efficiëntie en overheersing. In zijn visie op de niet-
georganiseerde organisatie staat het voor het exacte te-
gendeel van deze 'harde' werkelijkheid - het zou er niet 
draaien om nut of eigenbelang, maar om het plezier, de 
troost, de gevoelens - 'emotion prevails over expedience' 
(p.138). Hij lijkt de liefde waarmee hij over de psychologi-
sche dimensies van nostalgie schrijft niet te willen beder-
ven door een meer politiek getinte analyse. 
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Toch moeten we stellen dat het onderleven in organisa-
ties, behalve een uitlaat voor emoties, ook een broeinest 
is van politieke activiteiten. Roddels bijvoorbeeld, kunnen 
een instrument zijn van een gevestigde groep om nieuw-
komers buiten te sluiten'^, een wapen van de zwakkeren in 
hun strijd tegen hegemoniale machthebbers'* en een on-
derdeel van organisatiepolitieke processen.'s Ook in de 
niet-georganiseerde organisatie, de collectieve 
'fantasiewereld', dromen mensen van macht, roem en 
rijkdom, of, bescheidener, van het behoud van iets van de 
idealen waarmee men ooit is begonnen. Nostalgie past in 
dit politieke plaatje, juist omdat verhalen over vroeger 
zelden objectief of neutraal zijn. De politieke betekenis 
schuilt in het feit dat nostalgie ons niet alleen terug 
brengt in sferen van vroeger (dat wil zeggen: weg van het 
heden), maar tegelijkertijd, op indirecte wijze, via het 
verleden, hetzelfde heden kritiseert. 
Als we het tijdsperspectief spiegelen kunnen we stellen 
dat nostalgie een 'terugblik' is op het heden vanuit het 
verleden. In de vergelijking zegeviert een afgestoft en op-
gedoft verleden over het heden - de opluistering van het 
een gaat gepaard met de ontluistering van het ander. In 
feite doet de romantische retouche van het verleden het 
heden vanzelf verbleken. Nostalgie is daarmee een poging 
de wijze waarop wij de werkelijkheid begrijpen en beoor-
delen te sturen; het is een middel om de ziens- en handel-
wijzen van organisatieleden te beïnvloeden. Een nostalgi-
sche zienswijze kan, als voorstelling van de werkelijkheid 
en voorschrift voor het handelen, de interpretatie en emo-
tionele beleving van de hedendaagse gang van zaken vor-
men en veranderen.'* 

Warme verhalen over vroeger en een koude 
ontvangst van nieuwkomers 

Eerder onderzoek onder leidinggevenden en stafmede-
werkers van attractiepark de Efteling kan dienen als illu-
stratie van een dergelijke politieke lezing.'? Medewerkers 
met een lang Efteling-verleden onderhielden een zeer le-
vendig onderleven waarin zij elkaar graag op de hoogte 
brachten van de laatste nieuwtjes, grappen, anekdotes, 
roddels en achterklap, vaak in vertrouwelijkheid verteld 
en dus niet en plein public, in wat Goffman het fa^adege-
bied noemt, maar in een voor nieuwelingen niet vrij toe-
gankelijk achterafgebied.'^ Zo sloot men een bond met 
elkaar, terwijl men anderen tegelijk buitensloot. Als geïn-
teresseerde buitenstaander die de moeite nam zich te ver-
diepen in het onderleven, kreeg ik vele verhalen over het 
glorierijke verleden van het park te horen, verhalen die 

getuigden van trots en heimwee, maar ook, zo begon ik 
gaandeweg te geloven, van onderdrukte en verongelijkte 
gevoelens en bewust of onbewust strategisch vernuft in 
de bekritisering van de commerciële visie van de jongere 
generatie managers. 
Deze relatieve nieuwkomers mochten graag wijzen op het 
beleid dat zij hadden uitgestippeld voor de toekomst en, 
als om de verantwoordelijkheid voor het succes van de 
onderneming te claimen, op de vruchten die dit beleid 
reeds had afgeworpen, zoals de toegenomen professionali-
teit van de organisatie, de gezonde financiën of het record 
aantal bezoekers van het afgelopen jaar. Als tegenvertoog 
maakten oudere medewerkers, die voor de komst van de 
nieuwe managers centrale posities bekleedden in het for-
mele overleg, juist van het verleden een sprookje en legden 
zo de nadruk op de historische ontwikkeling van het park 
die had geleid tot de bijzondere kwaliteit van de attracties 
en een wassende stroom bezoekers. Hun hartverwar-
mende herinneringen aan de gemoedelijke gang van za-
ken en de goede onderlinge sfeer van weleer, legden 
geraffineerd de onvolkomenheden bloot van de nieuwe 
zakelijkheid die de organisatie vandaag de dag in zijn 
greep had. Het kwaliteitsstreven had het bedrijf groot 
gemaakt, maar dreigde nu door de voortschrijdende 
commercialisering steeds meer naar de achtergrond te 
worden gedrukt. De nieuwe directie werd hiervoor verant-
woordelijk gehouden, een directie die dan ook hevig deed 
verlangen naar de liefde van de oprichter voor het park en 
diens warme belangstelling voor 'zijn mensen', een kwali-
teit waar men graag hoog van opgaf Roddels over het 
frauduleuze verleden van een van de jonge managers ver-
sterkten het beeld van de nieuwe bestuurders als geldwol-
ven zonder hart voor de zaak. 
Zo blijkt dat nostalgie, behalve een berustend verlangen, 
ook een subtiele vorm van verzet kan zijn, een retorisch 
instrument om elkaar, de leiding of de jongere generatie 
eraan te herinneren dat het heden niet tevreden stemt, dat 
de veranderingen geen verbetering brachten en dat er be-
ter geluisterd zou moeten worden naar medewerkers met 
ervaring opgebouwd in een roemrucht verleden. Natuur-
lijk ontleende het vitale, informele communicatiecircuit 
in de Efteling zijn kracht ten dele aan de hoge amuse-
mentswaarde van de roddels, legendes, grappen en trotse 
verhalen over vroeger. Daarnaast diende het echter ook als 
uitlaatklep voor verbittering over verloren macht en als 
vehikel voor verzet tegen de nieuwe bazen die, op hun 
beurt, klaagden dat zij almaar geen greep konden krijgen 
op de oude garde en geen toegang hadden tot deze infor-
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mele organisatie. Ondanks hun positie in de officiële hië-
rarchie beet de directie zo de tanden stuk op de onwil en 
onvrede binnen de organisatie en stond zij geregeld 
machteloos tegenover een oude garde die met kwaads-
prekerij over hedendaagse 'helden' of mooipraterij over 
vroeger de rijen gesloten hield. 
Zoals een hechte groep vaak over vroeger begint te praten 
tijdens de kennismaking met nieuwkomers als om hun 
duidelijk te maken dat zij geen deel hebben uitgemaakt 
van het collectieve verleden van de groep (en dus hun 
plaats moeten kennen), zo vertelden innemende verhalen 
over het verleden binnen de Efteling het verschil tussen 
aspirant-leden van de 'club' - nieuwe medewerkers zoals 
de relatief jonge directieleden - en ereleden, die door hun 
indrukwekkende staat van dienst de hoogste posten be-
kleedden in de informele organisatie. Schijnbaar onschul-
dige verhalen zijn dus te lezen als een emotionele aan-
klacht tegen beleid en leiding en, indirect, een strategi-
sche positionering van de spreker als ervaringsdes-
kundige in een intern debat. Nostalgie is ergernis over 
teloorgang en commentaar op nieuwlichterij, alleen 
spreekt een romantisering van het verleden, hoopt men, 
meer tot de verbeelding dan een koele kritiek op het he-
den. Het is een vriendelijke vertelling om een publiek te 
onderhouden, in te palmen en te mobiliseren of anders op 
subtiele wijze de plaats te wijzen. Door het idyllische ver-
leden als ideaal voor te houden aan anderen trekt men een 
grens tussen wens en werkelijkheid, tussen ervaren en 
onervaren medewerkers, ingewijden en buitenstaanders. 
In het politieke steekspel in organisaties, in de strijd tus-
sen vernieuwing en verzet tegen vernieuwing, is nostalgie 
een subtiel wapen in de strijd tegen een nieuwe regime en, 
misschien ook, tegen de macht, moraal en mores van mo-
dern management. 

Postalgie en management 
De logische pendant van heimwee naar vroeger is verlan-
gen naar later, naar een paradijselijke toekomst. De te-
genvoeters van de vertegenwoordigers van het verleden 
dromen niet over vervlogen tijden, maar over een gouden 
periode die in het verschiet ligt. De geschiedenis wijst uit 
dat mensen zich graag laten motiveren door een mooi 
vooruitzicht wanneer een toekomstprofeet hun bereid-
willig de weg wijst naar Utopia. Reikhalzend kijken zij uit 
naar een Nieuwe Wereld die voorbij de horizon ligt, wach-
tend op de uitroep 'land in zicht!'. Dit verlangen naar een 
mooie toekomst, hier aangeduid als 'postalgie', kan van-
uit een politiek perspectief worden gezien als een retori-

sche strategie van veranderaars en, vanuit een psycholo-
gisch perspectief, als de onderliggende emotionele drijf-
veer voor veranderinitiatieven in organisaties. 
Het management denken kan worden gezien als inherent 
postalgisch. Hoewel toekomstplannen vaak worden geba-
seerd op eerdere ervaringen'' en soms ook worden verde-
digd met verwijzingen naar het verleden, wordt de toe-
komst beschouwd als het uiteindelijke richtpunt voor be-
stuurlijk handelen."" Hoewel uit etnografisch onderzoek 
is gebleken dat managers zich in de drukte van hun dage-
lijkse werk richten op de korte termijn", laat een analyse 
van de wijze waarop zij hun beleidsplannen presenteren 
juist zien dat zij in de ban zijn van baanbrekend onder-
zoek, nieuwe producten, ultramoderne technologie en de 
laatste managementmode of worden gedreven door een 
toekomstgericht verlangen om concurrenten voor te blij-
ven, nieuwe markten te veroveren, ingrijpende vernieu-
wingen door te voeren, etc. 
De managementwetenschappen zijn in het algemeen al 
evenmin gericht op het verleden en leggen een duidelijke 
voorkeur aan de dag voor vooruitkijkende concepten zoals 
'missie', 'visie', 'voorspelling' of'planning'." Dit geldt 
uiteraard voor benaderingen die zich richten op de ont-
wikkeling van sturingsmodellen voor verandering, zoals 
strategisch management en organisatieontwikkeling, 
maar de handboeken in de organisatiekunde kunnen ook 
worden gelezen als een opsomming van ideaalmodellen 
die telkens een alternatief bieden voor hedendaagse 
problemen in organisaties en daarmee een wenkend toe-
komstperspectief schetsen. Zo was Taylors wetenschap-
pelijke management een antwoord op een inefficiënte 
bedrijfsvoering; kwam het idee van een corporate culture als 
mobiliserend ideaal op in een tijd van economische reces-
sie en malaisegevoelens en belooft het concept van de 
'lerende organisatie' tegenwoordig een remedie te zijn 
tegen bureaucratische verstarring. 
Alvorens in te gaan op de rol van postalgie in organisa-
ties, is het zaak een eerste idee te krijgen van de betekenis 
en inhoud door een vergelijking te trekken met het spie-
gelconcept nostalgie. Een gemeenschappelijk kenmerk is 
dat in postalgische toekomstbespiegelingen, evenals in 
verlangende verhalen over vroeger, vaak een tegenstelling 
wordt getekend tussen twee punten of perioden in de tijd. 
De wijze waarop men de toekomst presenteert, verschilt 
dan radicaal van de wijze waarop men de situatie van van-
daag beleeft. Er zijn ruwweg twee varianten te onder-
scheiden van dit toekomstgerichte temporele contrast-
denken. De bestaande realiteit kan het negatieve tegen-
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deel zijn van een gedroomde toekomst, of, andersom, het 
positieve tegendeel van een donker vooruitzicht. Het is, 
met andere woorden, de verwachting van ophanden zijnde 
verandering, gewenst of gevreesd, met waarbij hoop en 
verlangen de toekomst zien als de vervolmaakte antipode 
van het onvolmaakte hier en nu en angst en pessimisme 
juist verval en onheil voorzien. 
Hoewel beide vormen van contrastdenken kenmerken zijn 
van postalgie, is de projectie van een toekomst die lon-
kend ligt te wachten de meest opvallende karakteristiek. 
Een verlangend vooruitziende blik in de toekomst is, net 
als een nostalgische terugblik in de tijd, indirect een te-
rugblik op de wereld van vandaag vanuit een andere tijd. 
Vanuit dit gezichtspunt bekijkt men de huidige omstan-
digheden en 'analyseert' hoofdschuddend de mankemen-
ten van deze tijd, vol onbegrip over alle onbenutte 
mogelijkheden, de behoudzucht of de ingedutte onderne-
mingszin. De toekomstidealen werpen nieuw licht op het 
hier en nu, of stellen het eigenlijk in de schaduw, als don-
kere Middeleeuwen voor de Verlichting. Zo informeren zij 
ons over het gewenste heden en, vaak impliciet, over het 
verwenste heden. 
Wanneer we de vergelijking met nostalgie verder doortrek-
ken is postalgie echter niet slechts een optimistisch geloof 
in een Beloofd Land. Het is eerder een verlangen naar dan de 
verwachting van een mooie toekomst, een verlangen dat ge-
paard gaat met onzekerheid. Onvrede met hedendaagse 
omstandigheden geven voeding aan zowel hoop als angst, 
optimisme en pessimisme. Zoals nostalgie vaak een me-
lancholische ondertoon heeft, kent ook postalgie dus een 
donkere kant, een onderliggende algos. Net als bij nostalgie 
prikkelt een onbevredigend heden onze verbeelding om 
over temporele grenzen heen te gaan en een ideale wereld 
uit te denken die de bestaande op zijn kop zet. 
De psychologische betekenis van postalgie of van de my-
the van een Beloofd Land dat het creëert, is waarschijnlijk 
dat het grond geeft aan de gedachte dat vooruitgang mo-
gelijk is en hoop biedt op zeven vette jaren. Vooral voor 
wie veel jaren voor zich of magere jaren achter zich moet 
de toekomst aantrekkelijk terrein zijn om in rond te strui-
nen, in psychologische, maar opnieuw ook in politieke 
zin. Mogelijk kan postalgie, evenals nostalgie, een ont-
snapping zijn in een fantasie die wegvoert van de harde 
wereld buiten. De dagdromer die leeft in zijn luchtkasteel 
of een opgewekte optimist die er vanuit gaat dat alles van-
zelf goed komt, is fantasie inderdaad genoeg. Maar 
werkorganisaties worden dikwijls bevolkt door rustelozer 
karakters die hun toekomstdromen willen realiseren. Een 

analyse van het gebruik van postalgie in de context van 
processen van organisatieverandering kan duidelijk ma-
ken dat een postalgisch vertoog een retorische strategie 
is, een politieke activiteit. Deze analyse brengt tevens en-
kele duidelijke verschillen tussen nostalgie en postalgie 
aan het licht. 

Oe toe-eigening van het heden 
Nostalgie en postalgie kunnen beide worden gezien als 
onderdeel van het politieke steekspel tussen voor- en te-
genstanders van de status-quo in organisaties, door Paul 
Bate kernachtig (en enigszins stereotyperend) samenge-
vat als een strijd tussen oudgedienden 'who claim time-
less validity for their way of life and struggle to maintain 
this by pursuing defensive, stability oriented strategies' 
en hun tegenvoeters, 'the champions of change, the young 
turks, disrespectful of authority and indifferent about 
history, hell-bent on the pursuit of offensive strategies 
that will bring down the old regime'.jn het verlengde 
van deze gedachtegang kunnen we het verhalen over vroe-
ger opvatten als een retorische strategie om tegenwicht te 
bieden tegen vernieuwingsdrang in organisaties, terwijl 
het voorhouden van een beloftevolle toekomst een poging 
kan zijn om steun te krijgen voor verandering. 
In gevalsstudies van drie verschillende organisaties con-
stateerde Parker"* dat oudere en jongere medewerkers 
telkens tegenover elkaar stonden. Beide partijen hadden 
de overtuiging dat zij het beste met de organisatie voor 
hadden, maar zij hadden uiteenlopende opvattingen over 
het gewenste beleid van de organisatie en een verschil-
lende waardering van het verleden. De oudere medewer-
kers hebben, in vergelijking met hun jongere collega's, 
meer ervaring en minder opleiding (en wijzen er graag op 
dat hun kennis niet in de schoolbanken is te leren) en be-
kleden na een lange diensttijd centrale posities in de or-
ganisatie. Hun zienswijze wordt gekleurd door de heim-
wee die zij hebben naar de tijd dat zaken minder onzeker 
waren, kwaliteit nog voorop stond, klanten tevreden wa-
ren, medewerkers trots en de onderlinge verhoudingen 
opperbest. Veranderingen worden begroet met afgemeten 
kritiek, opvallend lauwe lof en af en toe ook met openlijke 
vijandigheid jegens de verantwoordelijke veranderaars. 
De organisatie zou haar eigen verleden vergeten, beproef-
de werkwijzen weggooien en haar eigenlijke missie uit het 
oog raken. 
Tegenover de oudgediende staat de meestal hoogopge-
leide, zakelijk ingestelde jonge garde die poogt nieuw 
beleid en nieuwe praktijken te introduceren en doorgaans 
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weinig op heeft met traditie. In een toegeeflijke bui willen 
zij nog wel lippendienst bewijzen aan de waarde van his-
torische verworvenheden, om in één adem door te bewe-
ren dat wat vroeger werkte vandaag niet nog hoeft te wer-
ken. De oudere generatie zou verkrampt vasthouden aan 
oude verworvenheden last hebben van 'angst voor veran-
dering'. Vernieuwing is niettemin onvermijdelijk, want de 
tijd staat niet stil, de wereld verandert en de organisatie 
moet mee om te overleven. Een jonge manager: ' I f you 
don't gear up to change, you're going to get left behind'.̂ s 
Om het argument kracht bij te zetten schetst men dus een 
doemscenario voor het geval de organisatie niet tijdig het 
roer omgooit: toenemende concurrentie, dalende popula-
riteit, stijgende kosten, teruglopende inkomsten e.d. Het 
dreigende onheil maakt duidelijk dat verandering bittere 
noodzaak is en versterkt bovendien het heroïsche beeld 
van een ware beproeving. 
De nieuwe managers en jonge professionals binnen de 
organisatie van de Efteling vormen een vergelijkbare 
groep meteen soortgelijke zienswijze. Afkomstig van 
buiten het bedrijf (en veelal ook van 'boven de rivieren') 
en met moderne managementinzichten als bagage intro-
duceren zij een nieuwe zakelijkheid in de organisatie. Zij 
nemen woorden in de mond als 'kostenbewustzijn', 'ren-
dement', 'groei' of'professioneelselectiebeleid' en beto-
gen dat de Efteling een 'modern' bedrijf moetworden met 
een commerciële bedrijfsvoering om de concurrentie aan 
te kunnen met Euro Disney. Zij hebben een professioneel 
geleid en financieel gezond bedrijf voor ogen en zijn dan 
ook niet zozeer trots op het glorieuze verleden van het 
park, als wel op het record aantal bezoekers van het lo-
pende jaar. Vanuit hun economisch-instrumentele visie 
op de onderneming is de Efteling geen sprookje, maar 
vrijetijdsindustrie. 

Deze en dergelijke gevalsstudies"* beschrijven situaties 
waarin de profeten van een fraaie toekomst zich ontpop-
pen als bevlogen strijders voor vernieuwing in organisa-
ties. De vertolkers van dit verandervertoog - de avant-
garde, de aanstormende jeugd, de ambitieuze manager, 
consultant of politicus - moeten opboksen tegen de zit-
tende macht of de gevestigde belangen, de ingesleten ge-
woonten en de heersende moraal, oftewel, tegen een he-
den dat nog het stempel draagt van oudere generaties. 
Zoals de oudere generaties zich het verleden hebben toe-
geëigend, leggen zij beslag op de toekomst. De kwestie 
waarover de twee partijen met elkaar in onderhandeling 
zijn is echter: van wie is het heden? 

Verlichte visie versus romantische rebellie 
In aanvulling op de eerdergenoemde overeenkomsten 
kunnen de gevalsstudies ook zicht geven op enkele cruci-
ale verschillen tussen nostalgie en postalgie in toon en 
inhoud. In de bovenstaande beschrijvingen van interne 
conflicten over veranderingen in de organisatie staan emo-
tionele erupties uit het onderleven van organisaties tegen-
over de zakelijkheid en economische rationaliteit van het 
bestuurlijke 'bovenleven', de 'managed organization'. Ter-
wijl managers en professionals hun visie uiteenzetten in 
een formeel stappenplan onderbouwd met zakelijke argu-
menten, gieten leden van de oude garde hun ideeën en 
idealen in kleurrijke verhalen over de pioniersjaren, vaak 
verteld met gevoel voor humor en tragiek. Klaarblijkelijk 
verschilt het emotionele karakter van postalgie van de be-
schouwende, romantische ondertoon van nostalgie. 
Onder- en bovenleven in organisaties liggen in culturele 
en emotionele zin vaak ver uit elkaar en het verschil in 
temporele oriëntatie draagt daartoe bij. Hetwezenlijke 
verschil tussen 'prospectie' en 'retrospectie' ligt besloten 
in het cliché-beeld van de toekomst als een dikke wolk 
mist in een glazen bol: we kijken er verwachtingsvol in, 
wachtend op de voorspellingen van de waarzegger. De 
toekomst maakt nieuwsgierig, maar, hoewel we zouden 
kunnen denken dat het een ideaal toevluchtsoord is voor 
ongebreidelde fantasieën, lijkt het onze verbeelding juist 
niet te prikkelen. Psychologische experimenten tonen aan 
hoe weigerachtig of onmachtig onze geest is wanneer het 
wordt gevraagd vooruit te blikken in de tijd en hoe crea-
tief juist in het terugblikken. De menselijke verbeeldings-
kracht is indrukwekkend groot wanneer we terugblikken 
op een voorbije tijd, maar een nog niet-bestaande, toe-
komstige werkelijkheid gaat ons voorstellingsvermogen 
al gauw te boven. 
Wanneer we bijvoorbeeld een plaatje krijgen getoond 
waarop rollende sinaasappelen in een supermarkt staan 
afgebeeld, bedenken we er gemakkelijk een oorzaak bij 
(zoals een vrouw die een sinaasappel onder uit de stapel 
wegpakt) en menen later zeker te weten dat wij ook dit 
plaatje hebben gezien. Het omgekeerde gaat nfet op: ons 
geheugen pretendeert niet het gevolg te hebben gezien 
(rollende sinaasappelen), wanneer we alleen de oorzaak 
hebben gezien (de vrouw die een sinaasappel op een 
steunpunt wegpakt) ."7 Een verwachting is kennelijk moei-
lijker te verzinnen dan een herinnering. We vullen het 
verhaal, de oorzaak-gevolg keten, gemakkelijker in wan-
neer we terugdenken in de tijd, dan wanneer we vooruit 
denken. Karl Weick beschrijft een vergelijkbaar onder-
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zoek waaruit blijkt dat mensen meer moeite hebben om 
een denl<beeldige gebeurtenis te beschrijven die nog moet 
gaan plaatsvinden, dan een die al zou hebben plaatsgevon-
den. De toekomstige gebeurtenis wordt korter en kaler, 
met minder variatie, details en gevoel beschreven dan 
dezelfde gebeurtenis in het verleden."* 

Het ongrijpbare van de toekomst en het onvermogen van 
de menselijke verbeelding heeft het denken over organisa-
tieverandering ook parten gespeeld. De vele, verschillende 
strategieën die zijn ontwikkeld zijn door Barley en Kunda 
ruwweg ingedeeld in twee varianten: normatieve en ratio-
nele beheersingsstrategieën."' Normatieve of ideologische 
beheersingsstrategieën gaan gewoonlijk uit van een leider 
die zijn volgers inspireert te geloven in een beloftevolle 
toekomst door utopische doelen te stellen.^" Inspirerende 
retoriek van veranderingsmanagement creëert de mythe 
van verandering als een heroïsch avontuur met de toe-
komst als een aanlokkelijk vooruitzicht, een morele roe-
ping of een ware beproeving, een situatie die vraagt om 
het leveren van een maximale prestatie. Ben uitdagend en 
wenkend perspectief moet motiveren, activeren en solida-
riseren. De toekomst maakt de nodige dadendrang los, 
want waar herinneringen aan goede tijden gemakkelijk 
uitnodigen tot overpeinzing, gaat de hunkering naar 
nieuwe tijden eerder gepaard met gretigheid. Een roman-
tisch verleden kun je missen of koesteren, maar de toe-
komst moet nog worden veroverd. 

Het verschil tussen postalgie en nostalgie wordt nog gro-
ter in de retoriek van de rationele beheersing waarin 
wordt uitgegaan van de gedachte dat de toekomst kan 
worden berekend, beredeneerd, gepland en georgani-
seerd. Niet elke verandermanager werpt zich op als visio-
nair leider en velen verkiezen de rol van rationele planner 
die analyseert, vertrouwend op 'harde cijfers' uit harde 
sectoren (economie, markt, financiën) en die vervolgens 
een strategie uitstippelt, doelen stelt en een planning 
maakt. Het legitimeert het veranderbeleid door de doelen 
en het proces van de verandering te rationaliseren en de 
weg naar een goed georganiseerde, financieel gezonde 
toekomst voor te stellen als een gecontroleerde onderne-
ming. Zoals de belofte van gouden bergen inspireert om 
uit het dal op te klimmen, zo wijst het formele, uitgewerk-
te stappenplan ons een veilige route omhoog. 

Het emotionele en culturele karakter van nostalgie en 
postalgie kan daarmee wezenlijk verschillen op ten min-

ste drie punten: (i) de postalgie van verandermanagement 
lijkt vooral een activerende kracht te zijn (versnellend, 
vormgevend, stimulerend), terwijl nostalgie meer een 
vertragende, reagerende kracht is (heroverwegend, tegen-
wicht vormend, intomend, herstellend) en (2) postalgi-
sche verlangens kunnen de vorm krijgen van rationele, 
doelgerichte plannen en strategieën (en zijn dan analy-
tisch, formalistisch en emotieloos van karakter), terwijl 
nostalgie eerder wordt uitgedrukt in trotse, romantische 
verhalen over vroeger (en dus meer verhalend, beschou-
wend en op het gemoed werkend is). Tot slot (3) verschil-
len ook de onderliggende emoties. Hoewel de toekomst 
even bekoorlijk en verontrustend als het verleden kan zijn 
en beide het object van een pijnlijk verlangen kunnen zijn, 
mist postalgie het schrijnende en bitterzoete van nostal-
gie. De donkere en lichte kant van onvervulde (en moge-
lijk onvervulbare) toekomstdromen zijn niet bittere te-
leurstelling en zoete troost, maar hoop en vrees, optimis-
me en pessimisme. 
Mogelijk brengt de temporele oriëntatie, voor- of achter-
uitkijken in de tijd, uit zichzelf al een cognitieve of emoti-
onele predispositie met zich mee, waarbij het verleden 
stimuleert tot het vertellen van fantasierijke, gedetail-
leerde, romantische en ietwat weemoedige verhalen en 
een onbekende en onzekere toekomst aanzet tot vooruit 
strevend en gerationaliseerd denken en instrumentele 
beheersing. Het verschil in temporele oriëntatie in het 
besturende bovenleven enerzijds en het niet-georgani-
seerde onderleven in organisaties anderzijds draagt daar-
mee bij aan een terugkerend conflict tijdens organisatie-
veranderingen tussen zogenaamde behoudzucht en ver-
nieuwingsdrift, harde commercie en authentieke kwali-
teit, realisme en romantiek, zakelijkheid en gevoel. 

Tot slot 
In het doorgaans zakelijk ingestelde bestuurlijke boven-
leven in organisaties zal de vergelijking van een rationele 
veranderaar met romantische verhalenvertellers mis-
schien vreemd en vergezocht overkomen. Maar, ook al 
sluit het niet aan bij het beeld dat hij van zichzelf heeft of 
geeft, uiteindelijk is de nuchtere verandermanager even-
goed een verteller van een organisatieverhaal waarachter 
'irrationele' belangen, emoties, overtuigingen, hoop en 
angst schuilgaan. Vanuit die gedachte is verandermanage-
ment in dit artikel gekenschetst als 'omgekeerde' nostal-
gie: de toon en temporele denkrichting verschillen, maar 
de basis wordt gevormd door een angstig verlangen naar 
betere tijden. 
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In organisatieverband heeft postalgie, net als nostalgie, 
niet louter een psychologische betekenis. Planners, strate-
gen en visionaire leiders koloniseren de toekomst en 
schetsen een veelbelovend vooruitzicht (en een donker 
alternatief voor als men op dezelfde weg doorgaat) om 
daarmee het draagvlak voor hun veranderinitiatieven te 
verbreden. Als een voortdurend vooruitschuivend ideaal 
wordt de toekomst aangeboden als substituut voor een af 
te sluiten verleden. In die zin doet postalgie dienst als een 
ideologisch vehikel om leden van de organisatie los te 
weken van geleidelijk gegroeide gewoonten en mee te 
voeren in een proces van vernieuwing. Het is een methode 
om medewerkers te verlokken een managementperspec-
tief in te nemen en mee te gaan in de maakbaarheids-
gedachte, de veranderingszin en het vooruitgangsgeloof 
-het verlichtingsproject van de moderne organisatie. 

Nostalgie staat daar tegenover als een kritisch instrument 
waarmee werknemers op subtiele wijze weerstand kun-
nen bieden aan organisatie en management. Tegen de 
vernieuwingsstroom in pogen de twijfelaars en dwarslig-
gers, die in de ogen van de verandermanager "niet met de 
tijd meegaan" uit "angstvoor verandering", het van zijn 
glans beroofde verleden zijn betovering terug te geven en 
het huidige vernieuwingsstreven af te schilderen als een 
vlucht naar voren. Het collectieve geheugen blijkt voor hen 
een rijke inspiratiebron voor een romantisch tegengeluid 
waarin oude verworvenheden in stelling worden gebracht 
tegen vernieuwingsdrift, 'ouderwets' kwaliteitsstreven 
tegen 'doorgeslagen' commercie en gemeenschapsgevoel 
tegen 'kille' zakelijkheid. 

Kortom, voor een goed begrip van (anti-)veranderverhalen 
hebben de concepten nostalgie en postalgie een psycholo-
gische waarde, maar vestigen zij ook de aandacht op de 
rol van emoties als heimwee naar vroeger, verlangen naar 
vooruitgang en vrees voor verdere teloorgang in het in-
terne, politieke steekspel rondom organisatieveranderin-
gen. Met herinneringen en verwachtingen, kleurrijke ver-
halen en uitgewerkte stappenplannen worden het ge-
meenschappelijk verleden en de collectieve toekomst in-
gezet als retorisch instrument om het heden nieuwe bete-
kenis of richting te geven en de eigen visie kracht bij te 
zetten. 

Noten 

1 Zie o.a. sociaal-psychologische (Albert 
1977) en -antropologische analyses 
(Cohen 1985) van temporele beeld-
vorming. 

2 Gabriel (1993:119) baseert zich hierbij 
op 126 interviews met leden van vijf 
verschillende organisaties. Verhalen 
over een glorieus, gezellig of anderszins 
gewaardeerd verleden vormen ook een 
terugkerend thema in etnografische 
organisatiebeschrijvingen. 

3 Een alternatief begrip voor het verlangen 
naar later, mij gesuggereerd door hoog-
leraar Griekse talen aan de Vrije Univer-
siteit dhr. Slings, zou 'euelpistia' kunnen 
zijn, van eu (goed) en elpis (hoop), een 
term die onder meer wordt gebruikt door 
de filosoof Epicurus. Dit begrip heeft 
echter meer de betekenis van optimisme 
en verwijst niet zozeer naar een verlan-
gen als wel naar positieve verwachtingen 
van de toekomst. Het voordeel van de 
rijmvorming met nostalgie is bovendien 
dat de betekenis doorzichtig is. De ver-
gelijkbare term utopisme richt de aan-
dacht primair op het onbereikbare en 
denkbeeldige van toekomstidealen 
(utopie is een samenstelling van ou (niet) 
en topos (plaats), oftewel een niet-plek of 
droomland), terwijl het begrip postalgie 
de nadruk legt op de onderliggende 
psychologie van angst en verlangen. 

De betekenis van het begrip zal worden 
uitgewerkt door de verschillen en over-
eenkomsten met nostalgie te analyseren. 

4 Alvesson 2002, Bate 1997, Sabelis 2002, 
Sturdy en Grey 2003. 

5 De aandacht voor emotie past in de 
recente opleving van de belangstelling 
voor 'subjectiviteit' in werksituaties 
(hoewel emotie nog altijd geen promi-
nente plek inneemt in de meeste organi-
satieanalyses). Zie bijv. Ashkanasy et al. 
2000, Fineman 1993, 2000. 

6 Zie o.m. Gabriel 1993, Gouldner 1954, 
Hogema en Van der Padt 1997, Laurila 
1997, Parker 2000, Strangleman 1999, 
Terkei 1985, Ybema 1997,2003. Zie voor 
een eerste bespreking van enkele alter-
natieve patronen Ybema 2004. 

7 Hogema et al. 1997. 
8 Gouldner 1954: 79-83. 
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9 Weick I995'55-6i-
10 Douglasi987: 69, zie ook Colien 1985, 

Eriksen 1993. 
11 Zie ook Gabriel 1999; 22. 
12 Goffman ongedateerd: 145-146 [1963], 

Gabriel 1993:138. 
13 Elias en Scotson 1965: 89-105. 
14 Scott 1985: 282. 
15 Noon en Delbridge 1993, Kurland en 

Pelled 2000. 
16 Vgl. Davis 1979:16. 
17 De situatiebeschrijving bij de Efteling is 

gebaseerd op onderzoeksgegevens die 
begin jaren negentig zijn verzameld ^ 
(voor een uitgebreidere beschrijving van 
methoden en resultaten, zie Ybema 1996, 
1997)-

18 Goffman 1983 [1959]. 
19 Weick 1995, Walsh en Ungsoni99i. 
20 Mintzberg 1989:27-28,1994; 291. —' 
21 Koot en Sabelis 2000, Sabelis 2002. 
22 Bate 1997:1155. 
23 Bate 1994 in Parker 2000:199. 
24 Parker 2000; 178 e.v. 
25 Ibid.: 178. 
26 Zie bijv. Laurila 1997, Paalumaki 2000, 

Strangleman 1999. 
27 Hannigan en Reinitz 2001. 
28 Weick 1979:195-197. Om de fantasie te 

prikkelen raadt Weick managers om die 
reden aan zich een voorstelling te maken 
van de toekomst door te doen alsof een 
beleidswijziging al achter de rug is en, 
vanuit dit denkbeeldige moment, terug 
te blikken en zo de voorafgaande ge-
beurtenissen te schetsen. 

29 Barley en Kunda 1992. 
30 Zie bijv. Gabriel en Hirschhorn 1999: 

139,141. 
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