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Eindnoten

. De term ‘managementverhaal’ suggereert dat er één coherent verhaal is als het gaat over 
publicaties (artikelen, boeken. verhalen, websites, etc.) die gaan over het managen van organi-
saties. Uiteraard is dit een te eenzijdige voorstelling van zaken. Ook binnen de conventionele 
managementliteratuur zijn tal van verschillende stromingen en visies aanwezig. Het gaat hier 
echter te ver om al die stromingen en visies te bespreken. Dit heeft  tot gevolg dat ik met de 
term ‘managementverhaal’ een aantal tendensen benoem die ik zelf zie als gemeenschappelij-
ke rode draden en uitgangspunten in veel managementpublicaties. Uiteraard betreft  dit mijn 
eigen selectie en betekenisgeving.
. Ook de term ‘conventionele managementverhaal’ suggereert dat er kennelijk een duide-
lijke en eenduidige tweedeling te maken is tussen ‘conventionele’ en ‘niet-conventionele’ ma-
nagementpublicaties en -verhalen. Uiteraard is ook dit een tè zwart-wit-achtige voorstelling 
van zaken. Als ik het heel precies formulier dan meen ik zelf een aantal uitgangspunten te 
kunnen benoemen die volgens mij in veel toonzettende managementpublicaties herkenbaar 
zijn. Die publicaties waar die uitgangspunten naar mijn idee herkenbaar zijn, geef ik in dit 
boek het label het ‘conventionele managementverhaal’ mee. Tegelijkertijd zijn er ook tal van 
publicaties over management en organisatie te vinden die zich tegen deze uitgangspunten 
(of onderdelen daarvan) afzetten of juist uitgaan van heel andere uitgangspunten. Juist deze 
publicaties zou ik willen samennemen middels de term ‘niet-conventioneel managementver-
haal’. Verwant hieraan is het onderscheid mainstream en niet-mainstream. Ook dit onder-
scheid lijkt te suggereren dat de talloos vele publicaties over management en organisaties klip 
en klaar in te delen zijn in mainstream en niet-mainstream. Maar ook hier geldt dat dit in feite 
globale labels zijn die aan de publicaties worden gegeven. Waarbij er zeker ook sprake is van 
een persoonlijke component. Wat de een als mainstream zou labelen, zou een ander juist als 
niet-mainstream kunnen benoemen. Al met al is het idee dus dat ik niet denk dat er zoiets is 
als ‘het conventionele managementverhaal’ dat voor iedereen een perfect duidelijke en een-
duidige verzameling teksten is. Eerder gaat het over mijn betekenisgeving en labeling van die 
teksten. Tegelijkertijd sta ik in deze indeling niet totaal alleen; er zijn ook al veel andere au-
teurs die de literatuur op een (in meer of mindere mate) vergelijkbare wijze indelen en labelen.
.  Greenleaf en Spears, 2002.
.  Parker, 2004. 
.  Zie Addleson, 2011; Collins, 1998; Van Dinten, 2002, Kuiken, 2010; Peters en Pouw, 2005; 
Taptiklis, 2008, Reed, 1992, p. 4.
.  Hales, 2002.
.  Carter et.al., 2011; Osborne en Gaebler, 1992
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.  Brown, Kornberger, Clegg en Carter, 2010. 
.  Taptiklis, 2008, p. 5.
.  Smith, 2002, Sorge en Witteloostuijn, 2004.
.  Zie ook Berger en Luckmann, 1995, p. 10: ‘Such speculations are powerfully suggestive 
and may appear convincing, that does not mean, however, that they will actually stand up to 
empirical investigation’. 
.  Brown en Kornberger, 2010, Carter et.al, 2011, Diefenbach en Sillince, 2011, DiMaggio, 
2001 (en de auteurs die in dit boek zijn opgenomen), Hales, 2002, Sennett, 2007, Tsoukas, 
2009, Zuurmond, 2011. Uiteraard betreft  dit opnieuw een analyse die mijzelf plausibel voor-
komt. De onderzoeken en publicaties die ik hierbij gebruik, zijn bedoeld als verdere adstruc-
tue en onderbouwing van dit persoonlijke perspectief.
.  Tushman en O’Reilly, 1996.
.  http://www.society30.com/book.
.  Zie bijvoorbeeld dus Carter et.al., 2011. 
.  William Knight, CEO van 3M, z.j.
.  Diefenbach en Sillince, 2011; Hales, 2002; Brown en Kornberger, 2010.
.  Hales, 2002.
.  Semler, 2012.
.  http://www.buurtzorgnederland.com.
.  2007.
.  Peters en Pouw, 2005.
.  Dawson, 2003, p. 20-21.
.  Bregman, 2012.
.  Zie Van Dinten, 2002.
.  Tsoukas, 2009. 
.  Hales, 2002.
.  Taptiklis, 2008, p. 33.
.  Zie Carter et.al. 2011.
.  Zie bijvoorbeeld Doolin, 2003, waarbij medisch specialisten plotseling clinical leaders 
werden.
.  2002.
.  Vrij naar Reed, 1992, p. 44.
.  Naar Zuurmond, 2011. 
.  Naar Tsoukas, 2009. 
.  Zuurmond, 2011.
.  J. Foxen, persoonlijke mededeling 2012.
.  W. Bolwerk, persoonlijke mededeling 2012.
.  Tsoukas, 2009.
.  Zie ook Addleson, 2011.
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.  Foucault, 2002. 
.  Berni et.al., 2011. 
.  Diefenbach en Sillince, 2011.
.  2009.
.  Zie ook Beck, 1997.
.  Parker, 2004.
.  Zie ook Deetz, 1996, p. 194.
.  Max weber is een Duitse econoom en socioloog, die de principes van de bureaucratie 
beschreven heeft . Frederick Taylor is de grondlegger van het scientifi c management, die tal van 
ideeën ontwikkeld heeft  over het rationaliseren, standaardiseren en stroomlijnen van produc-
tieprocessen. Zeg maar de stamvader van het effi  ciencydenken. 
. Met deze observatie sta ik zeker niet alleen. Ook diverse andere auteurs (zoals bijvoor-
beeld Hambrick, 1994, Mowday, 1997, Rousseau, 2006, Walsh et.al, 2007 en Bansal et.al., 2012) 
pleiten hartstochtelijk voor een betere relatie tussen ‘theorie’ en ‘praktijk’.
.  Wat dus weinig het geval is; zie Astley en Zammuto, 1992, p. 455.
.  Zie ook Burke, 2002, p. 124.
.  Zie ook Astley en Zammuto, 1992.
.  Uiteraard betreft  dit een vrij globaal onderscheid. 
.  Zie bijvoorbeeld Bryan en Joyce, 2005.
.  Homan, 2012.
.  Burke, 2002, p. 121.
.  Management Boekmagazine, 2012.
.  Law, 1994, p. 46.
.  Taptiklis, 2008, p. 6; De Caluwé, persoonlijke mededeling 2011. Mogelijk ten overvloede 
wil ik hier nogmaals aangeven dat dit mijn eigen interpretatie is van de ontwikkelingen en 
het onderzoek over wat er in huidige organisaties gaande is. Uiteraard zijn er ook heel andere 
interpretaties mogelijk. Daarbij doet de term ‘organisatieland’ vermoeden dat er sprake is van 
een eenduidige en coherentie situatie die op zou gaan voor al de organisaties. Uiteraard bedoel 
ik dit als een label om mijn eigen observaties als het ware een ‘adres’ te geven.
.  Homan, 2011, Groot, 2008 en 2012 en Stacey 2000, 2001 en 2007.
.  1993, p. 275.
.  Rogers, 2007.
.  Mumby, 1987.
.  Latour, 2007, p. 165, pp.200-202.
. Sommige lezers blijken dit hoofdstuk op te vatten als een pleidooi om managers en ma-
nagement dan maar helemaal af te schaff en. Waarbij men het idee heeft  dat ik (Th ijs Homan) 
vind dat managers fout zijn en verkeerde dingen doen. Juist het tegendeel is wat mij betreft  
waar! Het gaat mij er juist helemaal niet om om managers en management af te schaff en, 
respectievelijk te veroordelen. Juist is het mijn bedoeling van dit hoofdstuk om de refl ectie te 
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triggeren over managers en management en van managers zelf. Ik denk namelijk dat er een 
aantal uitgangspunten over managers, management en organisaties te benoemen is, die als 
heel ‘normaal’; ‘gewoon’ en ‘zo gaat het inderdaad’ ervaren worden. In dit hoofdstuk probeer 
ik die uitgangspunten (zoals ik die dus zelf meen waar te nemen) te expliciteren. Met daarbij 
steeds enkele kritische reacties en commentaren die die uitgangspunten in een ander daglicht 
plaatsen. Dit alles met het doel om refl ectie te triggeren over vragen als ‘hoe denk ik eigenlijk 
over management en managers?’, ‘welke aannames zijn voor mij normaal geworden?’, ‘hoe 
denk ik eigenlijk zelf over mijn eigen werk en mijn rol in mijn organisatie? En spoort dat 
wel met mijn concrete dagelijkse ervaring?’ Het doel is dus niet om een betoog op te bouwen 
waaruit de conclusie is dat managers en management moet worden afgeschaft . Maar juist om 
datgene dat we volgens mij daarover ‘normaal’ zijn gaan vinden eens te ‘her-denken’. De hier 
en daar wat cynische toonzetting is daarbij vooral als prikkelend en zeker niet als veroorde-
lend bedoeld.
.  ‘Managerialisme’, Taptiklis, 2008; the world of management, Earls, 2009. Zoals ik al in 
noot 1 en 2 heb weergegeven, beschouw ik ‘het managementverhaal’ niet als een coherente 
werkelijkheid die objectief aanwijsbaar en echt is. Het betreft  een label dat ikzelf als verzamel-
term geef aan een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten die ik in veel managementpu-
blicaties meen te kunnen onderkennen.
.  Taptiklis, 2008.
.  Mumby, 1987.
.  Sturdy en Grey, 2003.
.  Shotter, 2006.
.  Sorge en Witteloostuijn, 2004.
.  Een van de kernleerstukken van de klassieke systeemtheorie, zie Dooley, 1997, p. 71.
.  Sturdy en Grey, 2003.
.  De Witte en Jonker, 2012.
.  Dawson, 2003, p. 52.
.  Sennett, 2007.
.  Dawson, 2003.
.  Doolin, 2003.
.  Alvesson en Sveningsson, 2008. 
.  Dawson, 2003.
.  Doolin, 2003.
.  Mumby, 1987 en Reed, 1992, p. 14.
.  Taptiklis, 2008.
.  Scott, 1998, p. 113.
.  MacMillan, 2004, Weick, 2000 en Weick en Quinn, 1999.
.  Peters en Hofman, 2002 en Weick, 2000. 
.  Taptiklis, 2008.
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.  Earls, 2009, p. 207.
.  Reed, 1992, p. 2 en Considine, 1988, p.8.
.  Taptiklis, 2008.
.  Homan, 2012.
.  Mumby, 1987.
.  Peters en Hofman, 2002.
.  Latour, 2007.
.  Latour, 2007, p. 21.
.  Porac en Baden-Fuller, 1989.
.  Abrahamson, 1996 en Abrahamson en Fairchild, 1999.
.  Porac en Baden-Fuller 1989, p. 413.
.  Doolin, 2003, p. 751-752.
.  Dawson, 2003, p. 39.
.  Koppen, 2007. 
.  Chia en Holt, 2009.
.  Chia en Holt, 2009.
.  Vrij naar Chia en Holt, 2009, p. 34.
.  Smith, 2004. In hoofdstuk 9 kom ik op deze voorbeelden terug.
.  Chia en Holt, 2009. Zie ook hoofdstuk 11.
.  Chia en Holt, 2009, p. 568.
.  Deetz, 1996.
.  Chia en Holt, 2009.
.  Shotter, 2006.
.  Zie bijvoorbeeld Weick en Roberts, 1993.
.  Bourdieu, in Grenfell, 2008.
.  Heidegger in Winnograd en Flores, 1986.
.  Zie ook Tsoukas, 2009, hoofdstuk 3: subsidiary knowledge.
.  Shotter, 2006, p. 593.
.  Vrij naar Chia en Holt, 2009, p. 142.
.  Mumby, 1987.
.  Covey, 2010. 
.  Senge, 1992. 
.  Taptiklis, 2008 en Bryan en Joyce, 2005.
.  Reed, 1992, p. 46.
.  Guimerà et.al., 2003 en Law, 1994.
.  Stacey, 2007, p. 292-294.
.  Stacey, 2007 en Uzzi, Amaral en Reed-Tsochas, 2007, p. 77.
.  Zie ook Gergen, 1991, p. 38.
.  Gergen, 1991, p. 46.
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.  Ten Have, 2012. Een van de geïnterviewden in dit artikel draagt overigens de toepasse-
lijke naam De Lat. 
.  Dooley, 1997.
.  Reynolds, 1987.
.  Zie Dooley, 1997, p. 70.
.  Gergen, 1991, p. 41: de zoektocht naar de essentie van het ik, de zelf worden die je helemaal 
bent.
.  Rorty, 1990.
.  2001a en 2001b.
.  Harton en Bougeois, 2004, Latané en Bourgeois, 2001 en Latané, 1996.
.  Afgeleid van Latour, 2007.
.  Griffi  n, 2002.
.  Gergen, 1991, p. 43.
.  Dooley, 1997, p. 70.
.  ‘Change levers’, in Balogun en Hope-Hailey, 2008.
.  Czarniawska, 1996.
.  In de petrischaaltjes dus, Homan, 2011.
.  Latour, 2007.
.  Chia, 1996.
.  Tissen e.a., 2008.
.  Bennett, 2010.
.  Zie ook Reed, 1992, pp. 10-11.
.  Vrij naar Reed, 1992, p. 20.
.  Burke, 2004, p. 47.
.  Tissen e.a., 2008.
.  Homan, 2005.
.  Alvesson en Sveningsson, 2008. 
.  Vrij naar Alvesson en Sveningsson, 2008. Zie ook Th omas et.al., 2011, p. 25 voor een be-
schrijving van een vergelijkbaar verandertraject. 
.  H. Korringa, persoonlijke mededeling.
.  Alvesson en Sveningsson, 2008, p. 144.
.  Homan, 2011.
.  Burrell en Morgan, 1982 en Morgan, 2006.
.  Deetz, 1996, 195.
.  Golding, 1996.
.  Hosking en Morley, 1991 en Hosking en Shamir, 2012. 
.  Stacey, 2001 en Stacey et.al. 2000 noemen dit het systeemdenken. 
.  Tsoukas en Chia, 2002 en Chia, 1996. 
. De oplettende lezer zal constateren dat ik hier eigenlijk een vergelijkbaar iets aan het 
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doen ben. Ook ik plak immers concepten en redeneerwijzen op thematieken en tendensen die 
ikzelf impliciet in de door mij gemaakte selectie van de management- en organisatieliteratuur 
onderken. Waarbij ik doe alsof die concepten en redeneerwijze ‘echt’ zijn. Maar de facto be-
treft  het natuurlijk concepten en redeneerwijzen die ikzelf belangrijk vind en die ik daarom 
ook graag met jou als lezer wil delen.  Volgens mij kan dat ook niet anders. Zie in dit verband 
het begrip ‘tafelkleedjes-strijd’ in het volgende hoofdstuk. Maar wel is het dan van belang om 
hierover expliciet te zijn. Bij deze! Zie verder noot 1 en 2. 
.  Stacey, 2007.
.  Mario Kieft , persoonlijke mededeling.
.  Scott, 1998.
.  Bourdieu in Grenfell , 2008. 
.  Scott, 1998, p. 56.
.  Ontleend aan en vrij naar Dalal, 2012, p. 110-111.
.  Zie ook Reed, 1992, p. 15: scientifi cally based social engineering and technical expertise … 
become the … dominant … ideological legitimation of the industrial society. 
.  Uiteraard zijn er tal van defi nities van modernisme. Ik volg hier de lezing van Toulmin, 
1993. Daarbij kies ik voor Toulmins verhaal omdat het naar mijn idee een aantal kerndimen-
sies van – wat volgens hem het Modernisme is – naar voren brengt; kerndimensies die ik 
ook herken in mijn analyse van het managementverhaal. Ook in het betoog van Toulmin 
worden weer tal van aannames gemaakt en wordt er in grote stappen door de geschiedenis 
heen gelopen. Op onderdelen sporen die stappen niet helemaal met de uitgangspunten voor 
verandering en ontwikkeling, zoals ik die verderop in het boek uit de doeken doe. Mij gaat 
het bij Toulmins verhaal echter vooral over de parallellen tussen Modernisme (zoals hij dat 
dus ziet) en de tendenzen die ikzelf in de management- en organisatieliteratuur waarneem. en 
daamee dus de gedachtegang dat het conventionele managementdenken volgens mij duidelijk 
aanwijsbaar geënt is op (c.q. in lijn ligt met) het Modernisme.
.  1993.
.  Reed, 1997. 
.  De Scala Naturae, Verhaeghe, 2012, p.51.
.  Shotter, 2002, p. 127-128.
.  Letiche, 1996.
.  Shotter, 2002, p. 013.
.  1993.
.  Ontleend aan en vrij naar Falal, 2012, p. 103-104.
.  Law, 1994, p. 101.
.  Foucault, 2002.
.  Foucault, 2002.
.  Deetz, 1996.
.  Homan, 2001. 
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.  Diez, 2002, p. 13.
.  Symbolic violence, Law, 1994, p. 100; Imposed realities, Searle, 1995, p. 23.
.  Rorty, 1990.
.  Mouzelis, 1995.
.  Imposed realities, Searle, 1995.
.  De Volkskrant, 5 oktober 2012, p. 5.
.  Shaw in Taptiklis, 2008, p. 189.
.  Shotter, 1996, pp. 157-158.
.  Ontleend aan en vrij naar Law, 1994, ab p. 40 en verder. 
.  Berger en Luckmann, 1966.
.  Homan, 2011.
.  Zie ook Elias, 1982, p.21.
.  Bennett, 2010.
.  Brohm, 2005.
.  Vrij n.a.v. Bennett, 2010, p. 79.
.  Bennett, 2010, p. 105.
.  Th omas et.al., 2011, p. 22.
.  2011.
.  N.a.v. Law, 1994, p. 9 en verder.
.  Vrij naar en ontleend aan Brown en Humphreys, 2003. 
.  Dawson, 2003, p. 44.
.  1669, p. 208.
.  In Streatfi eld, 2001.
.  Latour, 2007 en Reed, 1997.
.  Hiermee sluit ik me ook aan bij andere symmetriedenkers, zoals Bourdieu (2010 en 
Grenfell, 2010), Brohm (2005), Elias (1976 en 2000), Groot (2008), Homan (2011), Latour 
(2007), Law 1994) en Stacey (1995, 2001, 2007). Alvesson en Sveningsson (2008) noemen dit de 
procesbenadering van organisatieverandering. 
.  Elias, 1976.
.  Homan, 2011.
.  Tsoukas, 2009, p.89.
.  Ball, 1999, p. 9-10. 
.  Prigogine en Stengers, 1984 en 1996. 
.  Lang en Engel, 1961 en Turner en Killian, 1957.
.  Wagenaar, 2007.
.  Zie ook Lissack en Richardson, 2003.
.  Agar, 2013, p. 97.
.  Stacey, 2001.
.  Stacey, 2001, Stacey et.al., 2000.
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.  Mills, 1940.
.  Mills, 1940. Zie ook Knorr-Cetina, 1981.
.  Bennett, 2010, pp. 95-97.
.  Bijvoorbeeld Durkheim, Parsons.
.  De zogeheten fi guratieve sociologen, zoals Bourdieu (2010) en Elias (2000).
.  2010.
.  Ontleend aan Knorr-Cetina, 1981. 
.  Ford, 1999.
.  Zie ook Law, 1994, p. 108.
.  Ontleend aan Wagenaar, 2007.
.  Zie ook Scott over de verschillen in waarnemen van bestuurders en burgers.
.  Clegg 2002, Scott, 1998.
.  Zie ook Brown en Humphreys, 2003, p. 139.
.  Burke, 2004, p. 51
.  Ontleend aan Knorr-Cetina, 1981. 
.  Boje, 1995. 
.  Law, 1994, p. 47.
.  Zie ook Scott, 1998, p. 351.
.  Potter, 2012, p. 87.
.  Homan, 2011.
.  2000.
.  Zie Homan, 2001.
.   Zie ook Giddens’ structuration theory. 
.  Zie ook Hoofdstuk 4 hierover. 
.  Mowles, persoonlijke mededeling november 2012. 
.  In lijn met Doolin, 2003.
.  Marshak en Grant, 2008. Voor de goede orde wijs ik er op dat ik hier het begrip ‘organi-
satieontwikkeling’ op een andere wijze toepas dan zoals gebruikelijk in het vakgebied ‘Orga-
nizational Development’ (‘O.D.’).
.  Vgl. Lewin: unfreeze, change, refreeze. 
.  N.a.v. Shotter, 2002, p. 175.
.  Ford en Ford, 1995 en 1999, Rogers, 2007 en Shaw, 2002. 
.  George et.al., 1992. 
.  Cross en Parker, 2004.
.  2001a en 2001b.
.  In hoofdstuk 7 ga ik hier uitgebreid op in.
.  Zie ook Herrero, 2006, pp. 105-106.
.  Guimerà et.al., 2003, Guimerà et. al., 2006, McCallum, et. al. 2005, McCallum et. al., 
2007, Trier en Bobrik, 2009 en Zhou et. al., 2010.
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.  DiFonzo en Bordia, 2007, p. 176.
.  Milo et. al., 2008.
.  Hill en Dunbar, 2003 en Dunbar, Duncan en Nettle, 1995.
.  Law, 1992 en 1994. 
.  Zie de Urheber van dit onderscheid Granovetter, 1973 en 1983 en ook Tensaki en Chesmo-
re, 2003. 
.  Kumpula et.al., 2008.
.  In hoofdstuk 7 meer hierover.
.  Televisieprogramma van de AVRO: Hoe heurt het eigenlijk, http://avro.nl/hoeheurthetei-
genlijk/
.  Ontleend aan Shotter, 2005.
.  Practical consciousness, Giddens in Heracleous en Barrett, pp. 756-757.
.  Taylor en Robichaud, 2004. 
.  Zie Weick, 2000. 
.  Uit Shotter, 2002, p. 162 e.v.
.  Berger en Luckmann, 1995, p. 30.
.  Homan, 2011. 
.  Zie ook Homan, 2011. De Russische linguïst Mikhail Bakhtin hanteert de term he-
teroglossia om deze polyvocaliteit aan te duiden. 
.  Stacey, 2001.
.  Rawls, 1987, p. 141.
.  Rawls, 1987, p. 142.
.  Berger en Luckmann, 1973, p. 55.
.  Shotter, 2002, verschillende pagina’s.
.  Goff man in Mouzelis, 1995.
.  Idem.
.  Garfi nkel in Shotter, 2002.
.  Stacey, 2001.
.  Cova en Cova, 2001a en 2001b.
.  Wierdsma, 2005.
.  Wittgenstein, 1992.
.  In Rawls, 1987, p. 136.
.  Treff end genoeg hanteert Wittgenstein (1992) hiervoor dan ook het concept levensvorm 
( form of life). 
.  Boland en Tenkasi, 1995, p. 355.
.  Zie bijvoorbeeld ook Potter, 2012.
.  Bragd et.al., 2008, p.  202.
.  Zie bijvoorbeeld Homan, 2011: bijlage I.
.  Dalal, 1998.



 E i n dnot e n

11

.  Bolten en Hellinga, 1983.
.  In het vakjargon heet dit de anything goes-hypothese.
.  Kumpula et.al. 2008.
.  Janis in Esser, 1998.
.  Boland en Tenkasi, 1995, p. 352.
.  http://en.wikipedia.org/wiki/ShannonE28093Weaver_model 
.  Zie ook Bragd et.al., 2008, pp. 200-201.
.  Searle, 1995.
.  Shotter, 2002, p. 45.
.  Zie ook Alvesson en Kärreman, 2000, p. 142.
.  Potter, 2012, p. 97.
.  Stacey (et.al.) gebruiken in dit verband de term social object: de neiging van mensen om 
zich in vergelijkbare situaties op een vergelijkbare manier te gedragen.
.  Homan, 2001, noemt dit de ‘organisationele zonnewind’.
.  Flyvbjerg, 2001, Tsoukas, 2009.
.  Idem.
.  Chia en Holt, 2009, p. 107.
.  Burkitt, 1999.
.  Toulmin in Shotter, 2002, p. 16.
.  Subsidiairy knowledge, Polyani in Tsoukas, 2009 en Brohm, 2005.
.  Rawls, 1987, p. 136.
.  Gebaseerd op Winnograd en Flores, 1987, pp. 41 e.v.
.  Maturana en Varela in Winnograd en Flores, 1987.
.  Idem.
.  Deze omschrijving is geënt op de population ecology-benadering binnen de organisatie-
kunde, zie bijvoorbeeld Dooley, 1997, p. 72-74.
.  De term ‘et-cetera-principe’ is qua betekenis enigszins gerelateerd aan diezelfde term, 
zoals die gebruikt wordt door Garfi nkel in zijn boek Studies in Ethnomethodology (Cam-
bridge: Prentice-Hall, 2011). Ook de beroemde kunsthistoricus Ernst Gombrich (auteur van 
het overbekende Th e Story of Art) gebruikt deze term voor een bepaalde techniek uit de beel-
dende kunst. 
.  Het game-stadium van Homan, 2011.
.  ‘Free fl oating conversation’, Stacey, e.a. 2000.
.  Rawls, 1987, p. 140.
.  Burke, 2004, p. 48.
.  ‘Stuck conversations’, Stacey et. al . 2000.
.  Britse tv-serie waar Hyacinth Bucket (uit te spreken als bouquet) steeds amechtig pro-
beert hogerop te komen op de sociaal-maatschappelijke ladder. 
.  Term van Shotter, 2002.



12

H et et- cet e r a pr i nci pe

.  Berger en Luckmann, 1995, p. 10.
.  Zie ook Damasio, 1995, die overtuigend aantoont hoe lichamelijk emoties, gedachten en 
reacties eigenlijk zijn.
.  www.kennislink.nl/publicaties/zien-is-voelen en Verhaeghe, 2012, pp. 16-17.
.  Mead, 1967.
.  Shotter, 2002, p. 164.
.  Hermans et.al., 1992 en Hermans, 2001. Dit beeld weerklinkt bijvoorbeeld ook bij Mc-
Adam en Paulsen, 1993, en bij Bakardjieva, 2009
.  Zie ook Gergen, 1991, p. 49 (en ook 69 en 71): populating of the self, refl ecting the infusion 
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