Detwaalfheldenen hun verschillende
visies
Marcel van de Pol van Keridwen uit Groningen noemt
zichzelf veranderingsbegeleider/verteller
"lk heb een hekel aan het woord trainer, ik ben
veranderingsbegeleider
en ook performer," stelt Marcel.
"Ik vind het heerlijk om theatraalmet mensente werken.
Binnen Keridwen probeerik mijn passieste integreren:
docent en coach zijn, theatermaken, verhalenmaken en
spelen."
Een aantalvan zijn inspiratorenwil Maxcel graag genoemd zien: Carl Gustav Jung, JosephCampbell, Milton
Erikson. Keith Johnstoneen Wibe Veenbaas.
"De waag van een bedrijfis nooit de vraag om een verhaal," weet Marcel. "Het verhaal is het medium. De vraag
van het bedrijf is meestal:we zitten vast en willen loskomen uit een pahoon, we willen in beweging komen, we
zoekenanderedenkamen. Nauwgezetterkan het gaan om
een leiderschapsvraag,
ofom adviezenover leiderschap.
Ik werk dan graag met de metafoor van de stam: er is een
stamhoolden er is een medicijnman.Wat is eigenlijk het
vercchil tussendie twee? Het stamhoofdgeeft leiding aan
de dagelijksegang van zaken.De medicijnman staatvoor
de wijsheid. Wie luistert eigenlijk waamaaren warureer?
Luisteren ze eigenlijk naar elkaar?Werken ze samenof
misschientegen elkaar?"

Pijl en roos
"Mijn eigen'leadingstory'is hetverhaal
vandepijl en
de roos. Het gaat over een Rebbedie altijd voor iedereen
hetjuiste verhaal heeft. Op een dag vraagt een leerling
hem hoe dit toch kan. Het is immers onmogelijk om al die
honderdenmensen,met elk hun eigen vragen in een enkel
verhaal antwoord te geven?Een goedevraag, antwoordt
de Rebbe.En dan v€rtelt de Rebbehet verhaal van de pijl
die zijn weg aflegt van de strakgespannen
boog van de
schutter,door de lucht zoeft en het doel vindt, preciesin
het hart van de roos. "Luister-" zeet de Rebbe... "ik ben

verantwoordelijk voor de pijl. Maar de luisteraarsbepalen
zelfofze de roos ophoudenom in het hart te worden
geraakt.Zo raken mijn verhalendoel... ofniet."
Ik vind dit zo'n mooi verhaal.Verteller en luisteraar
bepalendus samenof, en zoja, waar, wanneer,waarom
en hoe preciesde pijl in de roos aankomt.Ik ga ook niet
uitgebreid bedenkenwat ik bij het publiek wil bereiken.
Ik wil dat mensenhelemaalmeegaanin het verhaal. Op
die manier wil ik ze laten komen bij hun eigen wijsheid.
En bij hun eigen verantwoordelijkheid.Zo werk ik met
individuen en zo werk ik in bedrijven."

De Dansvan de Held
Marcel van der Pol is vooral bekend om zijn Dans van de
Held, waarin hij gebruik maakt van een twaalftal archetypischehelden.WanneerMarcel een van deze helden een
verhaal laat veÍellen, dan wordt meteenduidelijk hoe hij
of zij naar het leven kijkt, met anderewoorden: wat is zijn
leidmotief.
Marcel: "Ik ga er van uit, dat iedereenalle twaallhelden
in zich heeft, sommigenslapen,anderenzijn klaarwakker Iedereenherkentzichzelfin een ofmeervan deze
leidmotieven.Het leidmotief laat zien hoe deze persoon
steedsaankijkÍ tegenthema's en keuzesdie hij moet
maken. De vraag is dan hoe dit verhaal verloopt als een
andereheld het zou vertellen.
Een vrouw.die heelvaslzat in de manierwaaropzij
de problemen op haar werk aanpakte,heb ik allereerst
gevraagdofze een sprookjekon herinneren,dat haar
erg had aangesproken.Dat bleek Roodkapje.Vervolgens
vroeg ik waarom haar dat zo aansprak.Haar antwoord
was: "Je moet doen wat moeder zegt, andersgebeurener
ongelukken". Daarop heb ik haar gevraagdRoodkapjeop
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haar eigen marier te vertellen, in de rol van Roodkapje
zelf. Ik heb vooral geluisterdnaar hoe ze het vertelde:de
accenten,de melodie, de details. Samenherkendenwe
toen een bepaaldeheld, in dit geval de 'Wees', die in haar
Roodkapjeklaarwakker was. Vervolgenshebbenwe onderzocht,hoe het verhaal zou verlopen als verschillende
anderehelden in Roodkapjeactiefzouden zijn.
Er zijn dus minstensnog I I anderewijzen om naar haar
vraagstukte kijken. Ze liet de verschillendemogelijkhedenbezinken en is toen op zoek gegaannaar de voor
haar meesteffectieveheld. Dat werd een combinatievan
helden."

H€t onbespreekbare
bespreekbaarmaken
Het soort bedrijven waar Marcel werkt is heel divers.
Onder meer overheden,bedrijfsleven,scholenen welzijnsinstellingenheeft hij mogen begeleiden."Voor
bedrijfsmaatschappelijkwerkers gafik een workshop over
seksueleintimidatie op de werkvloer; ofuel 'hoe maken
we het onbespreekbare
bespreekbaar'.Een beladenonderwerp. Hoe beginje er ovel als er nog slechtsvermoedens
zijn? Ik wilde het niet in de workshopsover ervaringen,
aanpakken,techniekenen procedureshebben.Ik heb
bewust gekozenvoor een verhaal dat helemaalniets te
maken heeft met seksueleintimidatie. Je neemt dan de
luisteraarsmee op reis, om ze via een andereweg toch
met het thema te laten werken. In dit geval ben ik een
verhaal van de Athabasca,een nomadischvolk in Noord
Canada,gaanvertellen,Kem van het verhaal is, dat in een
supe$trengewintel waarin de overlevingskansenvan een
stam in gevaarkomen, er voor wordt gekozentwee oude
.,,rcuwen(78 en 80 jaar) op te offeren.Al vertellendben ik
door de groep gelopenen heb en passantelke deelnemer
een roi in het verhaal gegeven.De twee oude vrouwen
zelf, die na alle inspanningenvoor de stam op hun lauweren wilden rusten.De Raad van Oudsten,die zat van het
geklaagvan de oude vrouwen en bang dat teveel geklaag
de apathievan de hongerigestam zou doen omslaanin
amok, de zware beslissingnam beide vrouwen achterte
laten op het ijs. Het stamhoofd,dat de beslissingaan hen
moest mededelen. De dochter van een van hen, die zo
bang was om ook zelfuitgestoten te worden en niet tegen
de beslissingin opstandkwam. Haar zoontje van twaalf,
die in opperstewoede zijn machete,zijn teken van mannelijkheid, aan zijn grootmoederafstaat.
Toen ben ik gestopten heb de deelnemersde ruimte gegeven om samenhet verhaal afte maken; uiteraardvanuit
hun respectievelijkerollen. Daarin kwamen zij alle iacetten en perspectieventegenvan het onbespreekbarebespreekbaarte moetenmaken. Het stamhoofdvoelde zich
gestuurddoor de Raadvan Oudsten.Eigenlijk wist hrj
niet oldeze boodschapwel de besteoplossingwas. Toch
waren de wetten van de stam duidelijk: als de overleving
van de stam op het spel stond, moestje het individu opofferen. Hij wilde eigenlijk niet de beide oude vrouwen de
dood in jagen. Hij had hen zijn hele leven al gekend! Ze
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haddenzijn moederhelpen bevallen.Ze haddenhem eten
gegeven.Ze haddenop hem gepast.
Binnen het raamwerk van het verhaalkan het 'stamhoofd'
nu eerstrustig overdenken,in gesprekgaanmet divene
partijen (incl. de beide oude vrouwen zelf) en verschillende verlopen van het verhaal uitproberen,voordat hij
zijn definitieve keuze maakt."

Perspectieven
wijzigen
"Ik heb eenpaar maal het verhaalperspectiefgewijzigd en
daarmeeook het perspectielop het probleem.Eerst kreeg
het stamhoofdde focus vaa het verhaal (zie hierboven),
daamarespectievelijkde kleinzoon, de dochter,de beide
oude vrouwen, een willekeurig stamlid, etc. Vragen die
hierbij onderzochtwerden, waren onder meer: Wie ofwat
geeftje de macht om de vrouwen uit te stoten?Waarop
baseertde Raad van Oudstenhaar oordeel?Wat gaat er
in die twee oude vrouwen om, als ze het oordeelhoren,
terwijl ze zitten te wachten op hun ontbijt? Is er een manier om zoietsverzachtendof diplomatiek aan hen over
te brengen?Wat betekentde reactie van de dochter in het
geheel?En van de kleinzoon?
Vervolgensben ik de avonturenvan de twee verstoten
vrouwen verder gaan vertellen,zoals het oorspronkelijke
Athabasca-verhaaldat vertelt. Ze overlevenhet. Uit een
stam verstotenworden hoeft dus nog niet de dood te
betekenen.Zij bepalenhun eigen lot. Daarmeewordt het
raamwerk van het verhaal,de zogenaamdeverhaalcirkel,
groter
In de vertaalslagterug naar hun eigen thema hebbende
deelnemersonderzocht:
1. Een beladenthema vanuit verschillendeperspectieven
binnen de verhaalcirkel(de routine, de probleembeschrijving, de casuïstiek);
2. De verhaalcirkelgroter maken, dus buiten de routine
stappenen dan het thema onderzoeken;
3. Vanuit de nieuwe mogelijkhedenaanpakkenuitproberen."
"Los van dit alles was het een íeest om gezamenlijk een
oud verhaal opnieuw te laten ontstaanen vorm te geven."
Voor meer informatie: www.keridwen.nl

