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-BLOZENDE WANGEN EN KLAGO-

Op een zonnige dinsdag in de ijskoude winterdagen van 1885 werd op 10 werst 

van Rybinks de eerste zoon van Casovitsj en Wilbmaja geboren. Ze vernoemden hem 

Alexandrovitsj. Casovitsj en zijn vrouw hadden, na twee prachtige dochters op de 

wereld gezet te hebben, een jongen gebaard die al op jonge leeftijd andere interesses 

leek te hebben dan de nijverheid van zijn vader en moeder. De kleine Alexei bleef 

maar lezen en met het in die tijd zeer populaire Klago spelen, zelfs midden in de 

zomer. Hij toonde weinig interesse in de zaak van zijn ouders en hoewel Casovitsj 

zich daarover verbaasde, was hij niet teleurgesteld. Terwijl moeder, zoals ze vaker 

deed, de winkel bestierde besloot vader Casovitsj na een lange schaatstocht op de 

Wolga dat Alexandrovitsj de zaak niet over diende te nemen. Met een rode blos op zijn 

gezonde wangen kwam hij thuis en deelde zijn besluit mede. Wilbmaja kon niet anders 

dan in lachen uitbarsten. Zij had al jaren andere plannen voor haar zoon. Hadden de 

twee kunnen verwachten hoe anders de wereld van Alexandrovitsj er nog geen twintig 

jaar later uit zou zijn? Na een dagenlange voorbereiding pakte hij zwijgend zijn tas, 

zoende zijn vader, moeder en zussen en liep de deur uit, zomaar 10 werst naar het 

station van Rybinks. Daar, in de trein naar zijn grote onbekende bestemming, opende 

Alexei de twee gespen van zijn oude tas, sloeg de degelijke, stugge flappen open en 

haalde een klein boekje met een dieprode kaft onder uit de tas. Hij haalde een kaart 

uit het boekje, las nog eenmaal de aantekeningen en omcirkelde op de kaart een heel 

klein stipje. Daar, verder weg dan hij ooit geweest was, dat zou zijn bestemming 

worden. Alexandrovitsj’s beste vrienden hadden hem aangekeken, stilzwijgend, toen 

hij het idee had besproken. Wisselend bezagen ze hem. Was dit weer een gek plan van 

Alexei? Dat bleek al snel zo te zijn. Na enkele hachelijke avonturen in het vriendelijke 

stadje waar Alexei zich had gevestigd –hij sprong uit een huis, wandelde urenlang op 

de fortificaties- vertrok hij al rap naar Moswadam. We zullen de lezer niet vermoeien 

met al wat een student in die dagen zoal deed. Belangwekkender in deze korte en op 

zichzelf volstrekt irrelevante geschiedenis is de wending geweest. 
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-DE PLANT EN DE POMMADE-

Aan het einde van zijn studie zat Alexei in de groezelige behandelkamer toen 

plotsklaps generaal Narkdrissus binnenliep. Dat was opvallend. Hij had een eerste 

afspraak gemaakt, zeker, maar niet zo vroeg.. De deur sloeg dicht. De kamerplant in 

de hoek – een spathiphyllum met een treurige witte kelk, trilde zacht. Ondanks de 

plant was het benauwd in de kamer. Alexei keek op. Narkdrissus stak zijn hand uit. 

Epauletten glommen. Geboende rijlaarzen. Alexei rook pommade. Zag een getrimde 

snor. Voor hem, besefte Alexei al snel, stond vorm. Verankerd in een pak dat houvast 

moest geven aan een vluchtig, week karakter. Wat Alexei niet besefte, niet kon beseffen, 

was de impact die deze ontmoeting op zijn leven zou hebben. 
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- DE TIRAN - 

Narkdrissus brandde los. In harde zinnen, afgemeten maar helder, beschreef 

hij zijn geschiedenis. Enige zoon van een lid van de keizerlijke garde. Vader verminkt 

in 1812. Het landgoed lag er strak bij. Zijn vrouw, ach, ze had geen idee maar was 

beminnelijk. Keer op keer benadrukte hij zijn daadkracht en kwaliteiten, omfloerst 

door geveinsde, maar geraffineerde beleefdheid. Totdat Alexei het niet kon laten 

de schijnbaar uiterst succesvolle man te onderbreken met de vraag “En?” Als door 

een wesp gestoken rechtte hij zijn rug. Een doffe glans in zijn ogen. Zijn regiment, 

luitenants, altijd was er conflict. De anekdotes hielden niet op. Allemaal beschreven 

ze hoe contact met de generaal ontaardde in geschreeuw, overplaatsingen, zelfs een 

dodelijk duel. Met het personeel thuis was het niet anders. Toch was er over de jaren 

heen twijfel geslopen in de houvast die Narkdrissus altijd had gevonden in zijn karakter. 

Hij had wakker gelegen. Peinzend. 

Achteraf werd het beeld met de minuut sterker, glashelder. Alexei herinnerde 

het moment dat de generaal was opgestaan, naar het raam was gelopen en een beeldje 

in de vensterbank had opgepakt. Zonder Alexei aan te kijken had hij gevraagd of de 

therapeut in spe kon bevestigen dat niet hij, maar de rest van de wereld het probleem 

was. Dagenlang was Alexei zo geïntrigeerd dat hij het verhaal had opgeschreven, 

uitgetekend, geschilderd en verteld. Hoewel het beeld sterker werd,  begreep Alexei 

het met de minuut minder: waarom luisterden anderen naar deze zelfingenomen man? 

Deze tiran vernederde anderen, zijn vrouw, familie, kinderen en ondergeschikten. In 

gedachtenexperimenten weekte Alexei Narkdrissus los uit zijn militaire omgeving, om 

zo zijn karakter te destilleren. Dat mislukte. 

De casus bleef hem intrigeren. “Waarom denken sommigen leiding te kunnen 

geven, er niet alleen geschikt voor te zijn, maar ook zoveel zelfvertrouwen te hebben 

hun egoïsme florerend in te zetten” dacht Alexei, maar eigenlijk was hij nog meer 

onder de indruk van de volgers. 



211ACKNOWLEDGEMENTS

-NARKDRISSUS EN DE LEVENSLUST-

Het bracht Alexei niet alleen tot een nieuwe academische richting –hij 

studeerde af met een groot empirisch onderzoek naar leiderschapsgedrag binnen het 

Groot Lichtblauw Regiment- maar zorgde voor onrust. De kennis zou hem rust moeten 

geven. Of berusting. Maar hij worstelde, dagelijks. We weten natuurlijk nooit zeker of 

het Narkdrissus was die tegelijkertijd de plicht tot introspectie én de drang tot actieve 

zelfactualisatie in plaats van berusting bij Alexei aanwakkerde. Maar zo voelde het 

wel voor hem. In de nacht werd hij badend in het zweet wakker en zag hij Narkdrissus 

in de hoek van de kamer naar hem kijken. In de kroeg leek het Narkdrissus die hem 

vanachter de bar strak aanstaarde. Hem inwreef dat het leven zoals het zich Alexei 

aandiende, niet voldoende was. Dat zijn levenslust lachwekkend was. Dat hij meer zou 

moeten doen.
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-DE VOS OF DE EGEL-

Alexei wilde steeds meer weten en voelen. Veel meer. Maar bovenal groeide 

in hem de drang om vrij te zijn. Vrij van invloeden van anderen. Vrij van normen, 

beperkingen en meningen. Hij begon weer te lezen, maar nu boeken over steppenwolven, 

Vreemdelingen, strijd en liefde. Het papier slingerde rond, gelezen, ongelezen, met 

wijnvlekken of puur en onbezoedeld. Zijn ontdekkingsdrang ging verder dan het 

papier. Nieuwe vriendschappen brachten Alexei op mentale en fysieke plaatsen waar 

hij nog nooit van had gedroomd. Levenskunstenaars, wetenschappers, gevoelsmensen 

en zijn familie omringen hem en nooit, geen moment, wilde Alexei dat zijn avonturen 

verdorden. Alles wat zijn vrijheid bedreigde moest wijken, werd uitgebannen.

De inspiratie van grote Romantici en een kleine groep hedonisten, of allebei, 

zorgden nog steeds voor vlagen van onrust en vervreemding die Alexei voelde. De 

morele verplichting om zich te vormen tot een homo universalis, die prettig maskeerde 

dat als je weinig van veel wist je kon maskeren dat je niet van één zaak heel veel 

wist, werd uitgedaagd. Op de proef gesteld. In een ultieme poging zich te dwingen tot 

verdieping stapte Alexei wederom in de trein naar een uithoek van het land en schreef 

zich in bij een van de oudste academische instituten. 
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- HET WAK EN DE ELAND-

“Hier,” zo dacht Alexei toen hij over de drempel stapte, “vind ik de sleutel tot 

levenslange vrijheid van geest.” Misschien was het wijs geweest als Alexei gedwongen 

was op dat moment om zijn ideeën en verwachtingen uit te werken. Te overdenken. 

Achteraf was het snel duidelijk geworden: in de ontwikkeling van de wetenschap 

waren fundamentele waarden –juist diegene waar Alexei zijn vrijheidshoop op 

vestigde- allang teloor gegaan. In plaats van een bastion van intellectuele vrijheid, van 

scherpdenkers, van creativiteit en van maatschappelijke relevantie trof Alexei allerlei 

beperkingen aan. Net als iedere beginnende wetenschapper vormde de desillusie, de 

deceptie, een dagelijkse dosis cynisme. Op een winterse ochtend werd hij wakker. Het 

vroor hard, vooral de pijn van de vorst in je neus deed Alexei daarmee aan vroeger 

denken. Het schemerde nog toen hij met zijn rugzak en houten noren het ijs op stapte. 

Alexei nam een risico, dat wist hij. Toch trok de stilte hem. Het ijs golfde onder zijn 

gewicht. Hij bleef lange slagen maken, zoals Casovitsj hem had geleerd. Als hij naar 

rechts keek zag hij de ijsvloer bewegen ten opzichte van de oever. De balken sprongen 

met harde klappen door de vroege ochtendstilte in het ijs. Alexei snuifde. Aan zijn 

bivakmuts hing ijs. Het moest een goede min twintig zijn, zo dacht hij. Hoe verder 

hij het meer op schaatste, hoe kleiner hij zich voelde. De bergrug, waarlangs een gure 

wind trok, zorgde ervoor dat het meer nog steeds in de schaduw lag. Achterin, daar 

waar Alexei zijn schaatsen uit moest trekken en een half uur zou moeten lopen, stopte 

hij. Hij keek ver vooruit en zag daar een schim, half op het ijs. Af en toe bewoog er 

iets. Alexei twijfelde een moment. “Stoppen of doorrijden, het is allebei gevaarlijk.” 

Zijn bui –academische spleen gelardeerd met vechtlust- deed hem besluiten door te 

rijden. Een dun mistlaagje op het ijs verdween toen hij het wak langzaam naderde. 

Het werd Alexei duidelijk. Hij zag een gewei dat wiegde in de lucht, loodzwaar van de 

ijskristallen. Een eland, in een wak. Het was niet zomaar een eland, maar een spierwit 

beest. Het dier was immens, majestueus. 
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-DE ZUCHT-

Alexei bleef op afstand van het wak. Het ijs kraakte nog steeds vervaarlijk. Het 

beest hief het gewei van het ijs, maar was moe. De voorpoten hingen op een ijsrand. 

Damp sloeg van de rug. Uit de neusgaten schoten wolken van levenslust die leken 

te vechten tegen een onvermijdelijke uitkomst. Alexei zweeg. Boven de twee op het 

ijs zweefde een sneeuwuil in de lucht die hen in de gaten hield. Als twee stippen op 

een uitgestrekte vlakte, maar vanaf grote hoogte misschien maar één stip. De eland 

kreunde, sloeg grote ogen op naar Alexei, die langzaam naderde. Alexei keek, en zag 

zichzelf met muts in de pupil gereflecteerd. Zachtjes ging Alexei naast de kop van 

de eland zitten, op de rand van het ijs. De zon kreeg kracht, zo voelde Alexei. Een 

druppel van het gewei viel in zijn nek. Hij streelde de eland zacht, terwijl de balken 

waarschuwden. Even twijfelde Alexei. Toen besteeg hij rustig de nek van de eland. 

Een laatste ademstoot van de eland zorgde voor een wolk van damp, terwijl de poten 

van het wak afgleden. Samen zonken ze naar de diepte van het meer, als gelijken. 
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-REGULARE-

Het is evident dat niet alleen het succesvol voltooien van een promotietraject, 

maar ook de aanvang van dat traject niet tot stand is gekomen zonder mijn omgeving. 

Mijn ouders ben ik onbeschrijfelijk dankbaar voor hun grootsheid. Het moment dat 

jullie besloten hebben mij op jonge leeftijd alle vrijheid te geven om mijn hart en 

hoofd achterna te gaan is ontzettend waardevol voor mij gebleken. Natuurlijk komt 

met die vrijheid en het besef van je mogelijkheden ook de verantwoordelijkheid én 

bewijsdrang om je potentieel te verwezenlijken. Die laatste zijn -soms gevaarlijke- 

drijfveren van ambitie, maar voor mij cruciaal geweest voor wat ik zie als de cumulatie 

van mijn leren –tot nu toe: het tot stand komen van deze dissertatie. Ongeacht waar 

het pad van de toekomst mij naartoe zal voeren en welke elementen van mijn identiteit 

ik ook zal kiezen om verder te ontwikkelen, ben ik hen onbeschrijfelijk dankbaar 

voor de luxe van deze schitterende en ik hoop zelfbewuste uitgangspositie. Zussen! 

Janneke, Jet, het zal niet gemakkelijk geweest zijn om mijn uitdagingen aan te moeten 

horen, maar weet dat ik zonder jullie steun –en onze maandelijkse familieLoet- dit 

nooit had volbracht. De retraite-plek op Ameland heeft in ieder geval in één paper en 

liefde geresulteerd.

Een tweede punt dat belangrijk is geweest voor de totstandkoming van dit 

promotietraject is het geloof in mijn kunnen vanuit mijn collega’s. Casper, Peter, Luc 

en Liesbeth, jullie visie op de toegevoegde waarde van dit project is ongebruikelijk 

geweest binnen ons bedrijf. De stap om zo een langdurige samenwerking aan te 

gaan vanuit een bedrijf met normaliter een korter tijdspad, is dapper en ademde het 

vertrouwen waar ik vaak uit heb geput. Aldona Minderop, Theo Willemse en Laurens 

van Geffen: zonder mijn afstudeeronderzoek bij jullie was dit project überhaupt nooit 

gestart.

Voor de succesvolle realisatie van dit proefschrift ben ik allereerst mijn dank 

verschuldigd aan mijn promotores, Frank Walter en Janka Stoker. Door een combinatie 

van hun flexibiliteit, begrip en natuurlijk de inhoudelijke rigiditeit hebben zij gewaakt 



216

voor de vele verleidingen die het doen van onderzoek kent. Zonder het uitdagen van 

mijn overtuigingen, het beperken van de omvang van mijn onderzoeksmodellen, 

hun bezoeken en het grondige commentaar op mijn papers was dit proefschrift er 

nimmer gekomen. Van extra waarde is volgens mij de combinatie van theoretische 

onderbouwing met gezond pragmatisme die ik in hen allebei heb gevonden. 

Mijn stagiaires Suzanne van Solinge en Liesbeth van der Meer hebben 

uitstekend geholpen met het verzamelen en verwerken van data. Daarbij is ook de hulp 

van Picompany onontbeerlijk gebleken in de vorm van Koen Schoonenberg en Lolle 

Schakel. Bij het opzetten van de studies en het eerste LEAD instrument hebben zowel 

Marga Jonker als Nanette Beeldman een grote bijdrage geleverd, waarbij Nanette in 

de afgelopen jaren (en ik hoop nóg vele jaren) mij van veel advies heeft voorzien. Ik 

heb, aan de businesszijde, maar liefst vier leidinggevenden gehad. Liesbeth, Geeske 

en Ineke, dank voor jullie flexibiliteit en steun. Een speciaal woord van dank wil 

ik richten aan Casper Assinck, die mij door vele moeilijke, uitdagende en mooie 

momenten heeft geholpen, haarfijn doorhad wat de juiste prioriteiten moesten zijn op 

de juiste momenten én mij de kans heeft gegeven winkelervaring op te doen. 

Dat brengt mij tot het danken van een speciale groep collega’s. Gedurende 

dit proefschrift heb ik een half jaar doorgebracht als assistent supermarktmanager 

in Groningen. Deze ervaring –incluis een verhuizing- is onvergetelijk geweest en 

heeft diepe indruk gemaakt. Peter, Henk, Albert, Eppo, Anita en Jan: een prachtige 

kans en ervaring waar ik jullie erg dankbaar voor ben. Mijn overige collega’s uit de 

winkel – ik kan ze niet allemaal noemen- hebben een vreemde eend in de bijt niet 

alleen geduld, maar ook omarmd. Natuurlijk was er ook een andere groep collega’s 

in Groningen aan wie ik veel te danken heb. De vakgroep HRM & OB leverde de 

randvoorwaarden om in Groningen goed te kunnen functioneren, mijn hart te kunnen 

luchten (Tineke en Hilde!) en op congressen samen op trekken. Tim, Ramzi, it’s been 

an honour. Aangezien mijn situatie sterk overeenkwam met die van Melanie heeft 

haar humor en gedeelde smart mij op veel momenten geholpen, thanks Mel;-). De 

ondersteuning op het SOM office was goed, begripvol en professioneel waarvoor ik 
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Ellen, Justin, Harianne, Arthur en Anita wil bedanken. Jennifer, your moral support 

has been pivotal, but I hope you realize that. Naast de duizenden medewerkers die 

hebben geparticipeerd in de studies en daar veel tijd in hebben gestoken, hebben mijn 

naaste (oud) collega’s veel steun geboden. Mark, Jennifer, Jacobien, Saryne, Brenda, 

Eric, Tommy, Hinda, Anne Wil, Quirine, Marleen, Vera, Anke, Anouk, Dorien, 

Marlous, Suzannes (!), Anne Wil, Danique, jullie zijn helden. 

Er zijn vriendschappen ontstaan en gebroken door en tijdens het schrijven 

van mijn proefschrift. Rotsvast én snoeihard is de steun geweest van Sjors en Thijs, 

mijn paranimfen. Niet te beroerd om kleine en zeer grote fundamentele fouten in het 

proefschrift uit te lichten, mij vervolgens te fileren en met een goede dosis humor 

weer op weg te helpen. Op een dieper niveau zijn het vrienden geworden die mij zo 

goed kennen dat ze over heel de wereld en zelfs daarbuiten kunnen zijn, zonder ver 

weg te voelen. Het in de geestelijke nabijheid verkeren van zowel de Lord Byron 

als Alexander Herzen van mijn tijd is zegening een die mij elke dag verbaasd. Sake. 

Van een eerste boottocht, voetbal en een onbalans naar een vriendschap die delicaat 

en uitstekend evenwichtig is, zoals jouw beste gerechten. Jouw aanwezigheid bij 

mijn eerste eenzame hypo strompelend in Groningen zal ik nooit vergeten, maar 

belangwekkender zijn de groei en reflectie die we hebben gedeeld. Emma, Katrien, 

Neline, Sara, Melle, Mels, Annelinde jullie zijn sterker geweest in het aanhoren van 

mijn klaagzang dan welke klaagmuur dan ook, merci! Mijn Clubacht -BJ, Aad, Ronald, 

Lau, Remco, Nick, Hylke en Anne, ik weet dat jullie een tijdje hebben gedacht dat 

er niets meer ging gebeuren;-). Dank voor jullie humor en steun. Tussendoor mocht 

ik proeven aan een PhD door je als paranimf te mogen bijstaan, Rutger. Naast de 

Laphroaig en de bakkies daarvoor een cordiaal dank. Aan de vooravond van dit alles 

stond jij, Bas, dichtbij en je bent vormend geweest in wie ik ben. Soms zijn locaties 

belangrijk. Dat was zeker het geval in Frankrijk, in combinatie met de rust en liefde 

van Marianne. Het Brabantse land bleek vooral in de eindfase van mijn proefschrift 

een bron van rust en liefde: Leo & Myra hebben mij in onrustige tijden koers laten 

houden. 



218

Christian, baken. Voor jou dacht ik geen woorden te hebben. Die zijn er 

natuurlijk wel. Het is alom bekend dat het niet gemakkelijk is met een promovendus 

te leven die aan de afronding van een dissertatie werkt. Laat staan als je nog niet 

samenwoont en de persoon in kwestie er nog wat andere zaken bij doet, zoals werken. 

Ondanks de versplintering in tijd en aandacht  hebben wij –en heb jij - volgehouden. 

Van tijd tot tijd hebben we Onegin nagespeeld en vonden we ons in een duel, afscheid, 

begroeting. De blik in je ogen toen ik je ophaalde van de boot op Ameland, ondeugend 

en glanzend, hoop ik nog jaren te kunnen vangen.

Ik haat dit klatergouden leven,

Onegin, al die pronk en praal,

mondain succes, me toegeschreven

door wie ‘k in mijn paleis onthaal.

Ik zou die glans en die parade

en heel die dwaze maskerade

met grote vreugde en met dank

nu geven voor een boekenplank,

een wilde tuin, ons schamel huisje,

voor ’t plekje waar ik op een dag,

Onegin, voor het eerst u zag,

voor ’t stille kerkhof, waar een kruisje

een graf bewaakt, de lommerlust

waarin mijn arme njanja rust.

(Vertaling W. Jonker)
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