Masaï met een circle of love
68

TvC | september nr. 3 2018

ACHTERGROND

ORGANISATIE

Het nut van rituelen
Cultuur regelt ons dagelijks bestaan. Het ordent neurologische
chaos. Zorgt dat we minder beslissingen per dag hoeven te
nemen. Dat we tegen elkaar kunnen zeggen: “Zo doen wij dat
hier nu eenmaal.” De optelsom van allerlei gewoontes, gedragingen en impliciete regels noemen we cultuur. Zonder cultuur
zou menselijke interactie in een groep maar moeizaam verlopen.
AUTEUR: DANIELLE BRAUN
Stel je voor, je gaat ‘s ochtends naar je werk.
Waarschijnlijk sta je voor je kast en bedenk
je wat je die dag eens aan zult gaan trekken.
Maar ik denk dat je je geen moment afvraagt
of je iets aan gaat trekken. Daarin ligt cultuur
geborgen. Je weet gewoon: als ik naar mijn
werk ga, trek ik kleren aan. Wel zo makkelijk,
hoef je minder na te denken. Zo regelt cultuur
de onderlinge omgang binnen een tribe.
Maar soms is dat niet genoeg. Soms zijn er
momenten van spanning of conflict waarin
een extra interventie behulpzaam is, een
ritueel. Wij mensen kunnen door rituelen het
gewone van het buiten-gewone onderscheiden. Met de inzet van een ritueel zeggen we
eigenlijk tegen ons neurologisch systeem: let
op, je moet een tandje extra bijzetten, we
gaan iets bijzonders doen. Er komt bijvoorbeeld een verandering aan of er moet een
conflict worden opgelost. Organisaties staan

bol van rituelen, denk aan de jaarlijkse rondes
van beoordelingsgesprekken, het op volgorde
van anciënniteit de rechtszaal binnenlopen
door rechters, en inwijdingssessies voor
nieuwe medewerkers.
Ook elders in de wereld worden rituelen veel
gebezigd. Zo kennen de Masaï de circle of
love en zijn er velen die Voodoo bezigen, een
natuurreligie die haar oorsprong vindt in Togo
en Benin. Deze twee mooie rituelen deel ik in
dit artikel, ter inspiratie op je eigen werkvloer
of in je coachpraktijk.
Circle of love
Ruzie in de tent. Iemand die zich echt niet
weet te gedragen in het team, of in de buurt,
of in de samenleving. Die moet je aanpakken
en grenzen stellen. Daar voer je een beoordelingsgesprek mee en dan bouw je een dossier
op. Als het nodig is bereid je een goede
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ontslagprocedure voor. Zulke mensen kun je
maar beter isoleren en desnoods gevangennemen als het heel erg is.

De sociale structuur van het dorp is in werking
gezet. Kenyi staat er niet alleen voor.

Daar denken ze bij de Masaï anders over.
Daar lossen ze conflicten en wangedrag het
liefste op met een circle of love.
Als een lid van de Masaï zich heeft misdragen,
dan wordt hij op een open plek in het dorp
gezet. Zo ook de twintigjarige Kenyi die zich
voortdurend misdraagt. Hij heeft melk van vee
van anderen gestolen en valt de meisjes van
het dorp lastig. Zijn dorpsgenoten verzamelen
zich en gaan in een kring om hem heen staan.
Dan beginnen ze tegen hem te praten. Ze vertellen Kenyi wat een goed mens hij is. Hoe lief
hij was als baby. Hoe grappig als kleuter. Hoe
veel hij van zijn moeder houdt. Wat een fijne
verhalen hij kan vertellen bij het kampvuur.
Wat een sterke krijger hij is. Hij krijgt uren- en
soms dagenlang een stortvloed van positieve
aandacht en feedback over zich heen. Tussendoor is er vuur, samenzijn en eten.

Circle of love op de werkvloer
De uitgangspunten van het ritueel bij de
Masaï kun je ook in een team toepassen:
•
Denk niet in individuen maar in
het collectief. Los een probleem
niet op door een bilateraal gesprek,
maar betrek het hele team, het hele
systeem erbij.
•
Een probleem is van ons allemaal.
We zijn dus met elkaar verantwoordelijk voor de oplossing en niet
alleen ‘de baas’.
•
Straf niet maar help. Vraag: “Wat
heb jij nodig om weer aangehaakt te
raken?”
•
Wees bereid een offer te brengen.
Het is belangrijk dat iedereen
inlevert als dat het werk van het
team beter maakt. Welke taken kun
je bijvoorbeeld overnemen van een
overbelaste collega?
•
Herstel de sociale cohesie en individuen doen weer mee. Denk in teams
en systemen, niet in individuen.
•
Voer een krachtig ritueel uit, bijvoorbeeld door het hele team positieve
feedback te laten geven over een
project of een persoon. Zorg voor
een goed momentum, plaats en
aandacht.
•
Afhaken is geen optie. Laat iedereen
meedoen net zolang tot het is opgelost.
•
Zorg ook daarna voor ondersteuning
van degene die van het pad af was.
Leg connecties en voorkom dat
iemand losraakt van het team.

De Masaï hebben een collectief wereldbeeld.
Als iemand van het rechte pad af is geraakt,
dan wordt dat niet enkel als falen van dat
individu beschouwd. Nee, de hele tribe is
tekortgeschoten. Blijkbaar heeft de tribe niet
goed genoeg voor Kenyi gezorgd. Niet goed
genoeg opgelet, hem niet genoeg geboeid.
Heel anders dan het meer individualistische
denken bij ons, waarbij primair het individu
centraal staat en verantwoordelijk is voor zijn
handelen.
De tribegenoten vertellen niet alleen alles wat
goed is aan Kenyi, maar bieden hem ook hulp
aan. En maken dat na de dagen van aandacht
ook waar. Iemand helpt met het hoeden van
vee zodat Kenyi geen melk hoeft te stelen,
een ander leert de jongen koken, een wijze
oude man vertelt hem eens goed dat hij niet
zomaar meisjes mag aanraken die dat niet
willen, iemand spreekt zijn vader aan en zegt
dat hij meer tijd met Kenyi moet doorbrengen,
de vrienden van Kenyi worden aangesproken
dat ze hem geen slechte dingen moeten leren.
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Alle stemmen tellen mee
Voodoo is een van de grote wereldreligies;
een oude natuurreligie met een oorsprong
in het gebied rondom Togo en Benin. In dat
laatste land is het zelfs de officiële staatsreli-

Voodoo is een
van de grote
wereldreligies
gie. Voodoo werd verspreid door de slavenhandel en wordt nu gebezigd in diverse lokale
varianten zoals Winti in Suriname, Umbanda
in Brazilië, en Santeria in Cuba. Voodoo gaat
ervan uit dat alles in de wereld een ziel heeft:
mensen, dieren, maar ook planten, een rivier,
een wolk, een steen. Al die zielen moeten met
elkaar in balans zijn. Is die balans verstoord,
dan kunnen voodoopriesters rituele handelingen verrichten om het evenwicht tussen goed
en kwaad weer te herstellen. Voodoo kent
een grote hoeveelheid goden, waarvan we
sommigen door menging met het christendom
terugzien in de katholieke heiligen.
In de zomer van 2017 doe ik onderzoek in
de Haïtiaanse wijk van Miami, waar voodoo
nog springlevend is. Ik ben op bezoek bij
Abraham Tibere, een oude voodoopriester met
een mooie ‘botanica’, een winkeltje stampvol
met kruiden, beelden en plaatjes van goden,
allerlei medicatie en brouwsels tegen ziekten
en andere ellende in het leven. Plaatjes met
heiligen en voodoogoden die worden aangeroepen bij problemen. Dierenfoetussen om te
helpen een kinderwens in vervulling te laten
gaan. Olie met rozenblaadjes om de liefde te

vereenvoudigen. Vies ruikende olie die kwade
invloed moet tegengaan.
Nadat de zaken zijn gedaan, de prijs is bepaald en betaald en de hulpvraag is doorgenomen, klapt de priester de toonbank van de
winkel omhoog. Hij neemt me mee naar zijn
kleine werkplaats met nog meer beeldjes,
skeletten, eng ogende poppen, een pakje
tarotkaarten en een altaar met kaarsen. De
priester steekt de kaarsen aan: “We do good
voodoo so we have to be in the light. Always.
Always light the candles. Never ever forget.
Also if you start your work each day. Always
light the candles. It will protect you from the
evil.” Vervolgens steekt steekt hij een grote
dikke sigaar op – een sigaret had hij al in zijn
andere hand – en neemt een aantal flinke
slokken wodka. Hij giet de wodka over een
grote steen en houdt er een lucifer bij zodat
de steen even lijkt te branden. Dan vraagt
Abraham opnieuw wat hij voor me kan doen.
Ik vraag hoe ik de wijsheid van voodoo goed
kan overbrengen in de wereld, ook aan mensen die voodoo eng vinden. Abraham zegt dat
dat een goede vraag is en dat hij nu zal kijken
welke god die vraag het beste kan beantwoorden. Hij neemt nog wat trekken van zijn sigaar
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en een paar slokken wodka. Dan haalt hij een
kalebas tevoorschijn met een net van schelpjes
eromheen. Hij schudt het instrument heen en
weer. De muziek is een manier om de goden
uit te nodigen in hem te treden. Dan gebeurt er
iets wonderlijks… de god Akku treedt in het lichaam van de priester. En dat is zichtbaar – een
criticus zou kunnen zeggen dat het geoefend
theaterspel is. De priester verandert compleet,
van stem en gelaatsuitdrukking. Hij lijkt opeens
twintig jaar jonger, zit rechtop en verbergt
zijn gebit met ontbrekende tanden. Hij praat
bazig en snel. Zat ik net nog tegenover priester
Abraham; nu zit er, gespeeld of niet, een totaal
ander personage op de stoel tegenover me. De
oude, kwetsbare priester heeft plaats gemaakt
voor de god Akku, een stoere, ietwat strenge,
militairistische, imposante grote man met een
stevige stem en dito handdruk, die mij herhaaldelijk vraagt te herhalen wat hij heeft gezegd
omdat “hij zeker wil weten dat ik goed naar
hem luister.” Er moet opnieuw kennis worden
gemaakt, dus schud ik handen met Akku. De
ferme handdruk is een kennismaking met een
nieuw persoon en voelt heel anders dan de
zachte handen van de oude priester.
Akku pakt de tarotkaarten en begint deze te leggen. De uitkomst is indrukwekkend accuraat,
met feiten die behoorlijk nauwgezet zijn. Akku
wijst op een van de vele beeldjes in de ruimte
en vertelt over de godin die al vanaf mijn
geboorte bij mij is en wat die allemaal voor mij
heeft gedaan. Strenge adviezen over hoe het
leven en werk te verbeteren volgen, evenals
een stevige preek over werk-privé-balans en
het belang van goed slapen en bewegen. Vervolgens zegent Akku de plaatjes van heiligen
en goden die hij voor me heeft uitgezocht; daar
moet wel opnieuw voor betaald worden. De
plaatjes worden overgoten met wodka, Akku
laat opnieuw de steen branden en houdt de
plaatjes er kort boven. De priester besprenkelt
zichzelf en mij met verschillende olieën uit
een klein flesje. De eerste ruikt heerlijk naar
bloemen, de tweede meer naar dode muis. Ten
slotte krijg ik de half opgebrande sigaar “om
thuis te roken als je aan je boek schrijft. Het zal
je zorgen wegnemen en je gedachten ordenen.
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Voodoo in de coachpraktijk
Dat klinkt misschien heel ver weg. Toch
kunnen we van dit ritueel waardevolle
elementen overnemen.
•
Als je een moeilijk onderwerp gaat
bespreken met een coachee of team,
neem daar dan echt de tijd voor.
•
Denk goed na over de setting. Is de
ruimte prettig of werk je liever al
wandelend buiten? Steek je kaarsen
aan of houd je de omgeving juist
strak en zakelijk? Zorg je voor iets
lekkers bij de koffie?
•
Het mooie aan voodoo is dat alle
stemmen er mogen zijn. Nodig je
coachee of de partijen die in conflict
zijn rustig uit om echt alles te zeggen
wat gezegd moet worden.
•
Denk in rollen in plaats van in ego’s
en individuen. Helpende vragen
kunnen zijn: “Als je de stoere kant
van jezelf zou laten spreken, wat
zou je dan doen in deze situatie?”
Of: “Als je moeder nu tegen je
zou spreken, welk advies zou ze
je dan geven?” Het mooie van de
verschillende rollen en personages
in een voodooritueel is dat je sterke
rolwisselingen kunt maken. Speel
daarmee. Denk in theaterrollen:
welk personage heeft nog weinig
gezegd?
•
Begrens en sluit het gesprek en
ritueel ook weer echt af. Nu alles
gezegd is, keren we terug naar de
dagelijkse realiteit. Hoe gaan we nu
verder? Gaat iedereen goed weg?
Wat heb je nodig om goed uiteen te
gaan of goed thuis te komen?

En vergeet niet een kaars op te steken en wodka
te drinken.”
Akku belooft me dat ik hem altijd kan aanroepen voor bescherming. Op dat moment gaat
de kaars uit. Dan schudt Akku’s lijf heen en
weer. Er volgt weer een gedaanteverwisseling.

De strakheid verdwijnt uit het lichaam van
de priester; Akku is verdwenen. In een ruk is
Abraham, de rustige, bedachtzame oude priester met zijn glimlach in zijn tandenloze mond
terug en glimlacht verlegen.
Het proces van rolwisseling tussen de oude
priester en de god Akku is interessant. Door de
duidelijke rituelen binnen het voodooconsult
en de scherpe rolafbakening, bestaat geen onduidelijkheid over wanneer welke rol actief is.
Er is een groot rolbewustzijn. Daardoor kan de
priester meerdere rollen vervullen zonder dat
het te ingewikkeld wordt.
Bewust omgaan met rollen vinden we best
ingewikkeld. Wanneer een leidinggevende haar
hart uitstort bij een medewerker over een slecht
huwelijk, vindt die medewerker het vervolgens
lastig om haar baas weer serieus te nemen in
een vergadering. Voodoopriesters regelen dat
handiger. Zij maken met groots gebaar en met

rituelen duidelijk wie er op welk moment aan
het woord is. Voodoo geeft vrijheid om jezelf in
verschillende gedaantes, rollen, stemmingen en
stemmen te laten zien. Je mag het beste en het
slechtste in jezelf tonen. Dat is wel gekaderd en
begrensd. Een bepaalde rol mag er zijn zolang
de kaarsen branden en het ritueel duurt. ■
Reageren? redactie@tvc.nl
Danielle Braun is corporate antropoloog
en reist de wereld rond op zoek naar best
practices en vertaalt die naar werkvloeren en
boardrooms. Als directeur van de Academie
voor Organisatiecultuur verzorgt zij de leergang Corporate Antropologie en trainingen in
dialoogvormen van over de hele wereld. Zij
schreef De Corporate Tribe (managementboek
van het jaar 2016), Da’s gek: Een antropologische
blik op normaal en Building Tribes: Reisgids voor
organisaties.
www.academievoororganisatiecultuur.nl

VU CERTIFIED EXECUTIVE COACH
VOOR COACHES OP ZOEK NAAR PROFESSIONALISERING:
POSTGRADUATE OPLEIDING EXECUTIVE COACHING
(START IN OKTOBER 2019)

POSTGRADUATE OPLEIDING EXECUTIVE TEAMCOACHING
(START IN SEPTEMBER 2019)

Voor meer informatie:
ee.sbe.vu.nl/executive-coaching
ee.sbe.vu.nl/executive-teamcoaching
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