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Het is een grote eer dat de redactie van M&O mijn artikel Transformatieken-
merken en -typen uitgekozen heeft als classic en het weer ter beschikking stelt 
aan M&O-lezers na meer dan 25 jaar. Ik was verrast en meteen enthousiast. 
Het heeft me het hele themanummer Transformatie van management en  
organisatie van toen – nummer 2 – maart/april 1986 –  weer doen lezen.  
Dit bracht allerlei herinneringen terug aan die periode, aan speciale verbin-
dingen met bijzondere mensen, zoals mijn leidinggevende Maarten van Gils 
en aan mijn vriendschap met Kees Swarttouw en aan Harrison Owen. Het 
bracht ook herinneringen terug aan congressen van toen, waar we spraken 
over het doorbreken van het vertrouwde denken over organisaties en leiders, 
en we nieuwe kaders en ruimtes verkenden. 
Zelf kwam ik met het thema in contact in 1979 in Californië en later via een 
Open Space-conferentie in Baltimore. Ik werd gevraagd om over de nieuwe 
denkbeelden over organisatieverandering college te geven in Groningen.
De Amerikanen domineerden de theorievorming. Dit themanummer van 
M&O was een keerpunt omdat we de stem van Nederlandse consultants, lei-
ders en wetenschappers introduceerden. De faculteit Bedrijfskunde van Gro-
ningen speelde hierin een actieve rol. We gaven college over de materie en no-
digden bijzondere gastsprekers uit, zoals Morgan en Owen. In de VS hadden 
alleen practitioners het over organisatietransformatie. Op universiteiten daar 
was er nauwelijks ruimte voor, laat staan in een verplicht vak zoals bij ons. 
We werkten in die tijd met syllabi. En dat leidde tot komische situaties. We 
ontdekten dat managers er zo veel belangstelling voor hadden dat ze via stu-
denten deze syllabi voor zichzelf aanschaften. Vorig jaar zelfs vroeg een oud-
student me of er nog een oude syllabus verkrijgbaar was omdat ze die van 
haar was kwijtgeraakt. Internet speelde nauwelijks een rol in die tijd. 
De redactie van M&O vroeg ons dit themanummer samen te stellen. De au-
teurs die wij benaderden leverden op tijd een bijdrage in. Wij beoogden een 
diverse samenstelling waarbij zowel de theorie als praktijk vertegenwoordigd 
was. En dit resulteerde in Nederlandse en Amerikaanse bijdragen waarbij 
door het interview met Owen een brug werd gelegd naar de volgende 
 generatie. 

Introductie   
CAROLINE QUISPEL OVER TRANSFORMATIEKENMERKEN EN -TYPEN
VAN 1986 NAAR NU ...
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Mij is gevraagd te reflecteren over het artikel. Een aantal zaken vallen op:
Het artikel maakt een onderscheid tussen eerste en tweede orde verande-
ringen. Deze distinctie is nog steeds relevant, hoewel het aantal nuances 
aanzienlijk is uitgebreid, zoals bumpy incrementalism en smooth incre-
mentalism; de additionele thema’s die erbij betrokken zijn, zoals collabo-
ration or coercion en de vier bij vier kwadranten (Dunphy en Stace); of 
scope van verandering.
De kenmerken van transformatie zijn nog steeds herkenbaar. In de prak-
tijk gebruik ik de begrippen transitie, kritieke/kritische massa en de notie 
dat aan het begin van de transitie de toekomstige vorm nog onvoorspel-
baar is. Het begrip transitie is nadien sterk uitgebreid met allerlei extra 
modellen. 
Over het begrip organisatietransformatie zelf: in de loop der jaren is het 
door Organisation Development (OD) opgenomen. Cummings en Worley 
besteden er zelfs een hoofdstuk aan. Tegelijkertijd is Change Management 
(CM) opgekomen, over discontinue veranderingen in grote organisaties, 
vaak met behulp van grote adviesbureaus. Een veel zakelijker begrip van 
transformatie dan in 1986 door ons gehanteerd werd.
Het artikel spreekt over een andere rol voor leiders, als actor in de trans-
formaties, door middel van een visie of aanpak van crises. Het haalt Ben-
nis aan, die verzucht dat organisaties overmanaged and underled zijn. In 
die tijd zagen we visionair leiderschap als een belangrijke vorm in het cre-
eren van transformaties en een andere werkelijkheid in organisaties. In de 
colleges van toen ging ik wel in op the dark side of leadership, maar dit 
komt niet in het artikel voor. 
Het model van de verschillende soorten transformatie is nog te herkennen. 
De theorievorming is rond het Contextuele en Zijnsniveau sterk uitge-
breid, met name door de MIT-groep rondom Senge, Scharmer en Jaworski 
(Presencing) en met begrippen als mindfulness en dergelijke. Het model 
van de vierkantjes is ook te gebruiken bij diagnose in coaching, zoals het 
nu is of als je de  inverse neemt: bijvoorbeeld om vast te stellen of er spra-
ke is van een tunnelvisie (type 1) of rigide denkbeelden of overtuigingen 
(type 2), dan wel waar er disbalans is (type 3)?
Bij paragraaf 3.0 wordt beschreven hoe het thema transformatie opgepakt 
wordt en via hun consultancy vermarkt wordt. Dit is een voorbeeld van 
en voorbode op een latere stroming in de organisatiekunde die kritiek le-
vert op modes in managementconcepten en fads en hoe adviseurs met die 
concepten omgaan. Dat was een verrassing voor me. 

Bij dezen wil ik de redactie bedanken voor de gelegenheid die zij mij heeft ge-
boden dit artikel een tweede leven te gunnen, waarbij ik het verleden met het 
heden heb kunnen verbinden. 
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In het eerste deel van dit artikel wordt ingegaan op het verschil tussen ‘gewone verande-
ring’ en transformatie en worden een aantal kenmerken van het transformatieve proces 
beschreven. Daarna volgt een ordening van diverse types transformatie en worden een 
aantal verwarringen besproken die rond het onderwerp optreden.

1. Transformatie en verandering 
Het begrip ‘transformatie’ is een Latijnse vertaling van het woord metamor-
fose en betekent ‘van gedaante doen veranderen’ of ‘verwisselen, herschep-
pen’. Het dient onderscheiden te worden van ‘verandering’ met de betekenis 
van ‘wijzigen, anders maken’.
Een verandering kan ongedaan gemaakt worden en een transformatie niet. 
Bij het laatste is sprake van een onomkeerbaar proces. De volgende twee 
voorbeelden illustreren het verschil:
Wanneer men water verhit treedt er op een gegeven moment een verandering 
op in de vloeistof, namelijk deze gaat over in stoom. In eerste instantie lijkt 
dit een transformatie, zij het dat dit proces omkeerbaar is. Bij de juiste tempe-
ratuurdaling zal de stoom weer overgaan in vloeistof en is de oude staat     
bereikt.
Wanneer een rups zich ontpopt in een vlinder is er sprake van een transfor-
matie. Na deze ommekeer is een terugkeer naar de oude situatie namelijk niet 
meer mogelijk. Simpelweg loopt het proces als volgt: de metamorfose begint 
met de degeneratie van vel van het rupsweefsel. Tegelijkertijd is er de aan-
maak van speciale nieuwe cellen, die een rol aannemen in het vormgeven van 
de nieuwe gestalte, die uiteindelijk voort zal komen uit de oude.

2.  Kenmerken
Aan het tweede voorbeeld kunnen enkele kenmerken van het transformatieve 
proces ontleend worden:
1. Er is sprake van degeneratie van het oude, tegelijk gepaard gaande met de 

Transformatiekenmerken  
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generatie of creatie van het nieuwe in een omslaginterval of ruimte. Dit 
gaat soms met een crisis gepaard.

2. Het proces is onomkeerbaar als het eenmaal begonnen is en onvermijdelijk.
3. Het betreft een doorbraak naar iets nieuws, een discontinuïteit in het sys-

teem, niet een gelijkmatige verandering.
4. Vereist is een kritieke massa voordat het een overspringt in het ander.
5. Op basis van de huidige vorm kunnen geen voorspellingen gedaan wor-

den over de vorm na de gedaantewisseling.
6. Het gebruik van het begrip transformatie is niet tot de biologie beperkt, 

maar komt in diverse benamingen voor in de scheikunde, wiskunde, filo-
sofie, theologie, linguïstiek, psychologie et cetera. Het is van meer recente 
aard dat het begrip zijn toepassing vindt in theorievorming over organisa-
ties en management.

3.  Typen transformatie
Omdat de theorievorming in Nederland wat later op gang kwam dan in de 
Verenigde Staten, zullen de te onderscheiden niveaus van transformatie voor-
namelijk gebaseerd worden op het materiaal dat in dat land voorhanden is. 
Opvallend is hoeveel mensen de term transformatie gebruiken en hoeveel ver-
schillende betekenissen er eigenlijk aan gegeven kunnen worden. Om een on-
derscheid te maken tussen de diverse schrijvers wordt een onderscheid ge-
maakt naar inhoud en naar onderliggende veronderstellingen of bedoelingen. 
Met andere woorden, niet alleen de inhoud is van belang, maar van waaruit 
deze inhoud gegenereerd wordt (de context). Het zal duidelijk worden dat di-
verse schrijvers dezelfde woorden kunnen gebruiken, maar dat de inhoud pas 
reliëf krijgt in relatie tot de context.

De volgende typen transformatie kunnen onderscheiden worden:
0. Transformatie als ‘meer van hetzelfde’ (verandering).
1. Transformatie als verschuiving van visie en denken.
2. Transformatie als verschuiving van waarden en basisveronderstellingen.
3. Transformatie als verschuiving van polariteiten richting integratie.
4. Transformatie als contextuele verschuiving op Zijns-niveau (Being).

3.0 TRANSFORMATIE ALS ‘MEER VAN HETZELFDE’ (VERANDERING)

Voor een deel van de auteurs in deze categorie is het denken over transfor-
matie een van de vele modegrillen uit de jaren tachtig naast Excellente On-
dernemingen, Japans Management et cetera. Het is niet meer dan een volgen-
de truc, een how-to-techniek, die vanzelf wel overgaat.

Weer anderen zien in de energie en inspiratie rond het begrip de gelegenheid 
hun oude denkbeelden te voorschijn te halen en nu te ‘herdopen’ als iets 
transformatiefs om daarmee helemaal bij de tijd te zijn.
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Voor weer anderen in deze categorie is het onduidelijk waar de opwinding, 
het enthousiasme en de aandacht rond het begrip transformatie voor nodig 
zijn. Er is toch immers niets nieuws onder de zon? Zij zijn toch al jaren met 
hetzelfde bezig? Het is toch organisatieontwikkeling in een nieuw jasje?
Samengevat denken deze auteurs dat transformatie ‘meer van hetzelfde’ is 
wat ze al kennen; of hetzelfde een beetje anders of beter.
Er is hier mijns inziens niet sprake van transformatie maar van verandering, 
omdat er geen discontinuïteit in het denken, ervaren, creëren of toepassen op-
treedt. De oplossingen blijven binnen het bekende. Er vindt niet een creatie 
van iets nieuws plaats.
De overige vormen van transformatie 1 tot en met 4 zijn zodanig gerang-
schikt dat ze opeenvolgend de vorige niveaus omvatten. Dus 1 omvat niet 2, 
3 en 4 maar 4 omvat wel 1, 2 en 3 (zie ill. pag. 88). In het navolgende zal tel-
kens besproken worden waar het ‘nieuwe’ ligt dat de niveaus van elkaar on-
derscheidt, en niet telkens ingegaan worden op het feit dat vorige niveaus 
erin zijn vervat.

3.1 TRANSFORMATIE ALS VERSCHUIVING VAN VISIE EN DENKEN

Auteurs die tot deze categorie gerekend kunnen worden, leveren enerzijds kri-
tiek op de wijze waarop naar de werkelijkheid wordt gekeken. Door eenzij-
dig te kijken hebben we grote delen van de werkelijkheid, die altijd ook aan-
wezig was, niet gezien.
Zij bepleiten een verbreding van visie om meer van de werkelijkheid te zien. 
Een paradigma wordt in deze optiek gezien als een lens waardoor naar de 
werkelijkheid gekeken wordt. Roger Harrison beschrijft zo’n verschuiving in 
visie en denken: ‘I have slowly and reluctantly come to the conclusion that 
the tools and approaches which got us where we are today are not the ones 
we can use to advance to another level. I sense that like the drunk in the sto-
ry, I have been looking for my lost keys under the streetlamp simply because 
there is more light there; if there are answers, they lie in the dark beyond the 
circle of illumination as given by our current concepts and methods’ (p. 2, 
1982).
Maar ook Pascale en Athos in hun boek: ‘Man is limited not so much by his 
tools as by his vision ... these chapters are not an assault on the existing tools 
of management but upon the western vision of management which circum-
scribes our effectiveness’ (p. 21, 22, 1981).
David Ogilvy, oprichter van Ogilvy & Mather, zegt in een interview geciteerd 
door Peters en Waterman: ‘The majority of businessmen are incapable of ori-
ginal thought because they are unable to escape from the tyranny of reason’ 
(p. 40, 1982).
Anderzijds wordt er kritiek geleverd op de wijze waarop met problemen om-
gegaan wordt. Zij pleiten voor ‘reframing’, het proces van een wijdere con-
text plaatsen om hetzelfde probleem waardoor er opeens oplossingen zicht-
baar worden die men voor die tijd niet zag.
Binnen deze categorie valt ook het leren omgaan met wat je nog niet weet, wat 
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Watzlawick et al. noemen second order learning. In tegenstelling tot first order 
learning waarbij je binnen de grenzen blijft van wat je al weet en geleerd hebt en 
hetzelfde blijft doen, meer of minder, betekent second order learning het uitpro-
beren van nieuwe dingen zodat óf gedrag óf waarden of denken een radicale 
doorbraak ondergaat. Dit wordt gezien als een vorm van transformatie (1974).
Men pleit voor een verbrede visie, een doorbreken en een verbreden van con-
texten rond problemen uit bestaande denkbeelden en paradigma’s. Een voor-
beeld van dit laatste geeft Kanter: ‘If American organizations use the oppor-
tunity to raise the potential entrepreneurs in their midst – the people at all 
levels with new ideas to contribute – then, unlike Rip van Winkle, they could 
be renewed, refreshed, and readied for a changed world. The spirit of enter-
prise could thus be reborn, her alding a kind of Renaissance for corporate 
America’ (p. 353, 1983).
Opvallend in deze manier van omgaan met transformatie is dat de werkelijk-
heid niet hoeft te veranderen. Dezelfde werkelijkheid wordt in een breder ka-
der geplaatst.

© Caroline Quispel 1986

Verschuiving 
van visie 
en denken

Verschuiving van waarden 
en basisveronderstellingen

Verschuiving van polariteiten 
richting integratie

Contextuele verschuiving op Zijnsniveau
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3.2 TRANSFORMATIE ALS VERSCHUIVING VAN WAARDEN EN BASISVERONDERSTELLINGEN

Terwijl bij het voorafgaande de wijze waarop we kijken en denken werd be-
schouwd, wordt in deze categorie gekeken naar de noties, denkbeelden, ver-
onderstellingen et cetera van waaruit we denken. Met name die premissen die 
onbewust en onbeoordeeld zijn gebleven (unexamined notions) van waaruit 
we denken als we denken.
Men pleit voor een bewustwording van deze basisveronderstellingen en wel-
licht vervanging door enkele die minder beperkend zijn. Want de schrijvers 
uit deze categorie gaan ervan uit dat het nu juist deze kaders zijn, deze onbe-
twiste veronderstellingen van waaruit we kijken en denken, die ons beeld van 
de werkelijkheid beperken.
Nicoll zegt dit op de volgende manier: ‘We, in a startling way, now truly un-
derstand that our presumptions – our paradigm – determines our experience. 
The ‘shadows’ we see on the wall in front of us come from the flashlight we 
hold behind us’ (p. 5, 1984).
Allen en Dyer spreken van een organisatieonbewuste dat: ‘... represents those 
patterns of social behaviors and normative expectations that became charac-
teristics of organizational functioning without the members of the organizati-
on consciously choosing the behaviors in questions. Thus, people in our orga-
nizations frequently follow norms that have long since outlived their 
usefulness, as if these patterns of behavior were the only ones that could exist 
under the circumstances’ (p. 192).

3.3 TRANSFORMATIE ALS VERSCHUIVING VAN POLARITEITEN RICHTING INTEGRATIE

Transformatie in deze categorie wordt veelal gezien als het integreren van een 
verdrukt of verwaarloosd deel van een polariteit, waardoor er in het samen-
gaan een nieuwe eenheid en heelheid ontstaat.
Men gaat ervan uit dat mensen en organisaties uit balans zijn geraakt omdat 
mensen bepaalde dingen wel en andere niet willen ervaren. Dit niveau van 
transformatie speelt zich veelal op ervaringsniveau af.
Het omvat het omgaan met polariteiten, ze heel maken en ontstijgen. Sommi-
ge polariteiten die uit balans kunnen zijn:

segmentalisme versus holisme;
linker- versus rechterhersenhelft;
materieel versus spiritueel;
effectiviteit versus efficiency;
mannelijke versus vrouwelijke waarden;
rationeel versus emotioneel et cetera.

Mintzberg schrijft bijvoorbeeld in zijn artikel Planning on the left side and 
managing on the right: ‘Truly outstanding managers are the ones who can 
couple effective right hemisphere processes (hunch, judgement, synthesis, etc.) 
with effective processes of the left (articulations, logic, analysis, etc.)’ (1976).
Ook bijvoorbeeld Goodspeed met een boek over investeren: ‘Tao Jones 
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Averages: A guide to whole-brained investing’ (1983). Kiefer en Senge be-
schrijven metanoïsche organisaties: ‘Not simply open to intuition, but inte-
gration of intuitive and rational modes of understanding’ (p. 15, 1984).
Ook Peters en Waterman spreken van ‘the shortcomings of the rational mo-
del’ en pleiten voor een meer integratieve aanpak (1982). Maccoby, de schrij-
ver van het boek: The Gamesman (1976) beschrijft in zijn nieuwste boek The 
Leader hoe de gelijkheid tussen de seksen een nieuw model van leiderschap 
nodig maakt om het oude patriarchale model en het ‘Games-manmodel’ aan 
te vullen of zelfs volledig te vervangen (1981).
Sargent beschrijft een androgyne managementconcept: ‘The theme of this 
book is that an androgynous mix of behaviors is the most effective manage-
ment style in the workplace in the 1980’s – a style that blends behaviors pre-
viously deemed to belong exclusively to men or women’ (p. 2, 1981).
De onderliggende premisse is veelal dat tegenstellingen complementair zijn. 
De een kan niet zonder de ander bestaan. Het kost energie om de een over te 
waarderen en de ander onder te belichten. In het in balans trekken hiervan 
ontstaan harmonie, ruimte, energie en een verbrede ervaring op een hoger   
niveau dan voorheen.

3.4 TRANSFORMATIE ALS CONTEXTUELE VERSCHUIVING OP ZIJNSNIVEAU (BEING)

Deze categorie geeft aan dat er nog een volgend niveau van transformatie 
is, namelijk een transformatie op het niveau van context. Davis definieert 
context als ‘the ground of being from which we derive the content of our 
reality’ (1982a en 1982b, p. 6). De schrijvers in deze categorie gebruiken 
veelal metaforen, abstracties en verhalen om over te dragen wat ze willen 
zeggen. Op dit niveau is er een paradox. Ze moeten proberen over te dra-
gen door middel van concepten iets dat niet-conceptueel, maar juist contex-
tueel van aard is.

Zij zijn zich bewust van de Zen-spreuk: 
‘Those who know don’t tell 
Those who tell, don’t know’

Zij proberen toch wat ze op dit niveau zien te vervatten in begrippen als:
Being – Zijn, Zelf
Bewustzijn/Potentieel bewustzijn
Flow
Creation – het genereren en creëren (zie b.v. het artikel van Kouwenhoven 
en Swarttouw in dit verband)
Ruimte
Energie

Erhard zegt hierover: ‘Fundamentally, transformation is a discipline which 
explores the nature of Being’ (p. 30) en ‘... if you shift Being, attitudes will 
shift by themselves ...’ (Bodek, 1985, p. 35).
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Een van de premissen in deze categorie is dat aan een verandering in denken, 
zien en werkelijkheid een transformatie op dit niveau voorafgaat.
Bennis ziet context als de expressie van intentie en visie. Van belang daarbij is 
voor hem de mogelijkheid om organisaties in een ruimte te krijgen waar ze 
nog nooit geweest zijn, het onbekende. Dat is voor hem transformatie (1981).
Als je het onbekende en het bekende bekijkt, kun je drie niveaus onderschei-
den:

weten wat je weet;
weten wat je niet weet;
niet weten wat je niet weet.

Met name in dat derde niveau ligt mijns inziens het grootste transformatieve 
potentieel.
MacGregor Burns schrijft over transformatieve leiders wier taak het is: ‘... to 
make conscious what lies unconscious among followers’ (1978). Davis be-
schrijft hoe een manager zijn taak ziet: ‘... as moving people from what they 
don’t know they don’t know to knowing they don’t know it’ (p. 5, 1982a).
Een andere premisse van schrijvers in deze categorie is dat mensen de moge-
lijkheid hebben zelf vorm te geven aan de werkelijkheid, deze zelf te creëren.
Kiefer en Senge beschrijven hoe werknemers van metanoïsche organisaties ‘... 
recognize that in some deep way they are the organization. They know that 
they are responsible for both the quality of their personal lives and the orga-
nization; they believe that they can collectively create what they want and 
shape their destiny’ (1984, p. 172).
Een derde premisse van auteurs in deze categorie is de paradox dat acceptatie 
van ‘wat is’ het begin is van verandering. Daarmee verschuiven zij hun oriën-
tatie en context van het manipuleren van de omstandigheden en inhoud in 
een poging compleet te worden, naar het creëren van een ruimte dat dingen 
al compleet zijn en staan toe hoe in verbondenheid met deze visie de omstan-
digheden en inhoud zich vanzelf aanpassen als een expressie van die visie. 
Transformatie is dan een verschuiving van de oriëntatie van worden naar 
zijn, als plek om vandaan te komen.

4. Verwarringen rond transformatie
1. Het begrip transformatie wordt door elkaar gebruikt zonder dat wordt 
aangegeven welk type bedoeld wordt.
2. Soms wordt het begrip gehanteerd door iemand die bij voorbeeld een con-
textuele transformatie bedoelt en termen gebruikt die zouden duiden op een 
ander niveau.
Dit kan omdat het contextuele niveau de vorige omvat. Wanneer deze per-
soon dan spreekt van transformatie als verschuiving van waarden betekent 
dat kwalitatief iets anders dan iemand uit categorie 3.2 die over verschuiving 
van waarden spreekt.
Een voorbeeld van dit eerste is Adams die transformatie definieert als: ‘Pro-
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found fundamental changes in thought and action which create an irreversi-
ble discontinuity in the experience of a system. Generally the result of the 
emergence of radically new belief systems (paradigms)’ (1984, p. 278). Een 
voorbeeld van het tweede: ‘This book is about ten maj or transformations ta-
king place right now in our society. None is more subtle, yet more explosive, 
I think, than the first, the megashift from an industrial to an information so-
ciety’ (Naisbitt, 1982, p. 11).
Het verschil tussen de twee is niet altijd op te maken door alleen naar de con-
cepten en woorden die gehanteerd worden te kijken, maar meestal wel door 
deze concepten te zien in het licht van de context van de rest van een boek of 
artikel.
3. Het is altijd mogelijk de vier niveaus van transformatie die beschreven 
worden terug te brengen tot ‘meer van hetzelfde’, tot bekende concepten in 
plaats van creaties in het onbekende; tot een antwoord in plaats van een 
vraag; tot een how-to en  quick fix in plaats van een mogelijkheid; tot iets 
prescriptiefs in plaats van descriptiefs. Dit ontneemt het transformatieve ka-
rakter en maakt het alsnog verandering.
4. Transformatie wordt vaak lineair gezien. Het doorlopen van niveau 1 tot 
en met 3 om naar 4 te komen. Het eindpunt (niveau 4) blijkt het beginpunt te 
zijn. Het proces werkt wellicht andersom veel vloeiender aangezien men niet 
een verbrede context in een vernauwde kwijt kan, maar wel andersom (zie ill. 
pag. 88). Het werkt eerder cyclisch, heeft wel een begin, maar geen eind. lede-
re keer als er weer een cyclus doorlopen is, is er een afrondingspunt, dat tege-
lijkertijd de creatie van een nieuwe cyclus in zich besloten heeft.

5. Ten slotte
Ten slotte zij, na een bespreking van het verschil tussen verandering en trans-
formatie, kenmerken van transformatie en types, nog dit opgemerkt:
In sommige publicaties wordt de indruk gewekt dat transformatie onvermij-
delijk is en dat binnenkort alle organisaties, managers et cetera getransfor-
meerd zullen zijn. Binnen de verschillende toekomstscenario’s is de transfor-
matieve er één en mijns inziens een heel belangrijke, zo niet het belangrijkste 
in de jaren tachtig en de periode daarna. Maar er zijn geen prescripties en 
geen garanties mogelijk dat het dit scenario wordt.
De Chardin beschrijft deze situatie als volgt: ‘It is a pleasant and dramatic 
spectacle, that of mankind divided in its very depths into two irrevocably 
opposed camps. One looking toward the horizon and proclaiming with all 
its new-found faith, ‘we are moving’, and the other, without shifting its po-
sition, obstinately maintaining, ‘Nothing changes. We are not moving at 
all’’(1969).
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