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Toen ik dinsdagochtend 3 augustus met Mirjam Mare door de con-
trole op Schiphol ging klonk een luide piep. Het bleek de pot pinda-
kaas in de handbagage te zijn. Er werd ons uitgelegd dat pindakaas
is ingedeeld in de categorie 'gels' en dus verboden is om mee te
nemen in het vliegtuig. Aangezien de Nederlandse delegatie voor
het tweede congres van de Europese vertelorganisatie fEST (yede-
rationfor European Story te ((in9) bij een Zwitserse collega-verteller
was ondergebracht leken drop, jenever, vruchtenhagel, hagelslag,
handgemaakte zeep en pindakaas ons passende cadeaus voor onze
gastvrouw. De fles jenever in het vrachtruim bleek later overigens
uitstekend van pas te komen toen het congres zijn meest spannende
fase had bereikt. Het congres draaide om de vraag: lukt het ons om
samen aan een Europese verteldroom te werken, of zijn de vertellers
net zo verdeeld als de politici in Brussel?

Tussen Oslo en Lausanne
Tijdens de eerste conferentie in Oslo (2008) triomfeerde de Euro-
pese droom: de aanwezige delegaties zeiden volmondig "Ja" tegen
elkaar, er zouden "Intereet Groupó' - interessegroepen - komen waar
vertellers uit verschillende landen elkaar kunnen ontmoeten (zie
kader) en we zouden opnieuw samenkomen in lausanne. Maar dit
commitment bleek niet voldoende. Door het ontbreken van een
organisatiestructuur binnen fEST ontstond na de conferentie al snel
een machtsvacuüm. Voor de Nederlanders die actief waren binnen
een Interest Group was dit geen gemakkelijke situatie. Voor gast-
land Zwitserland was deze situatie nog dramatischer; al snel rolden
vertellers ruziënd over straat. Wel stimuleerde het Mirjam en mij
om namens Nederland twee uitgangspunten te formuleren voor de
conferentie: transparantie creëren en zorgen voor decentralisatie van

J{et 'JEST-congre6 werd gehouden in het Ca6ino de 7vfontbenon, 'I..au6anne.
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STin Lausanne

"Yeó, we can"

macht. Bij aankomst in Lausanne bleek de storm nog niet te zijn gaan
liggen. De gemaakte afspraken in Oslo aangaande contactpersonen
van Interest Groups bleken bij de organisatie van het congres ter dis-
cussie te staan. Meteen na aankomst voerde ik hierover twee lastige
gesprekken, waarna ik toch vol goede moed aan de conferentie kon
beginnen.

WeaTeheTe!
Tijdens de opening van de conferentie op woensdagavond zette Gra-
ham Langley (Ver.Koninkrijk) een punt: TEST excïeta, we are here! En
we waren daar met 73vertegenwoordigers uit 18 landen (of regio's).
Voor het eerst waren er afgevaardigden uit Hongarije, Oostenrijk, de
Tsjechische republiek, Portugal en Spanje (inclusief Baskenland en
Catelonië) aanwezig. Daarnaast mochten we twee waarnemers uit
Canada (Québec) verwelkomen. Aan de rest van deze eerste avond
werd invulling gegeven door gastland Zwitserland. Verschillende
vertellers namens ons in hun presentaties mee door de wereld van
het Zwitserse volksverhaal.

Interest groups
Het centrale thema van de conferentie was 'Ski[[,saná'Repertoire'
(vaardigheden en repertoire) en de gehele donderdag stond in het
teken van de Interest Groups.

VOOTde ochtendsessie met de groep
Training and Schools of Storytelling wilde ik me tijdens deze uitwis-
seling niet zozeer richten op de vraag: 'wát doen we op het gebied
van training in de verschillende landen?' maar op de vraag: 'Hoe doen
we het?' Binnen deze uitwisseling gebruikte de groep zelfreflectie als
inspiratie bron voor het formuleren van competenties. In een tweede
ronde gebruikten we onze ervaring als trainer/docent voor het formu-
leren van vragen die beginnende vertellers hebben. De terugblik op
onze eigen ontwikkeling bleek een fantastisch instrument om deze
vragen te kunnen beantwoorden!

Mirjam leverde deze ochtend een bijdrage aan de Interest Group
'Structure of TEST'. Deze Interest Group had al voor aanvang van de
conferentie ideeën op papier gezet over de organisatievorm van FEST.
Het kostte ons enige moeite om Mirjam aan deze groep te laten deel-
nemen, maar wij vonden dat de voorzitster van de Stichting Vertellen
met haar grote achterban niet geweigerd kon worden. Bovendien
moesten wij natuurlijk aan de slag met onze goede voornemens om
ons in te zetten voor transparantie en decentralisatie van macht.
Tijdens de lunch trof ik Mirjam buiten op een bankje in de schaduw.
Met een bord op onze schoot bespraken we uitgebreid de voortgang
binnen de FEST-Structure Group. De volgende dag zou een debat met
alle afgevaardigden volgen over het "Memorandum of'11nder,stanáing'
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Nederland en FEST

In 2008 bestond de Nederlandse FEST-delegatie uit:
)ohn Beumer (Een school vol van verhalen), Kitty Peetoom
(Verhalenboot), Mirjam Mare (Stichting Vertellen) en Raymond
den Boestert (Vertelacademie). Dit jaar waren alleen Mirjam en
Raymond in de gelegenheid aan het congres deel te nemen.
FEST-deelnemers kunnen elkaar ontmoeten in de Interest
Groups.

Sinds de conferentie in Oslo vervult )ohn de taak van contact
persoon voor de Interest Group Storytelling in Education for
Children en Raymond voor Training and Schools of Story telling.
De groep waar Kitty deel van uitmaakte is door de vorming van
de stuurgroep in lausanne komen te vervallen.

Meer lezen over FEST?Kijkop www.storytelling.eu (in ontwik-
keling). Of surf naar www.vertelacademie.nl. kijk in het menu
bij 'Zelfstudie' en klikop 'Intemationaal-FEST'. Hier staan de
artikelen over FESTdie vorige jaar in Vertel eens ... verschenen,
evenals informatie over de totstandkoming van de Nederlandse
delegatie in 2009.

(de samenwerkingsovereenkomst voor FEST)direct gevolgd door een
stemming over de organisatievorm. Dus het was zaak om in deze
voorbereidende fase goed te kijken of er valkuilen in de formulering
van de concepttekst zaten. Zo wilden wij als Nederlandse delegatie
voor de stuurgroep (het feitelijke bestuur van FEST)geen getrapte
verkiezing (zoals in Nederland bij de Eerste Kamer) maar direct stem-
recht voor de FEST-leden.
Daarnaast vonden wij dat de wisselende organisatie van het jaar-
lijkse congres de status van Interest Group moest krijgen. Hierdoor
zou er aansturing van boven zijn door de stuurgroep en een gelijk-
waardige communicatie tussen de verschillende Interest Groups
onderling en dus geen concentratie van macht. Uit het mondelinge
verslag van Mirjam konden we concluderen dat deze uitgangspunten
in de concepttekst voldoende gewaarborgd leken.
's Middags namen Mirjam en ik weer deel aan twee verschillende
Interest Groups die belangrijk zijn voor Nederland als land of voor
bepaalde Nederlandse organisaties. Mirjam nam deel aan Storyte((in9

in Educationfor Chifdren en ik begreep na afloop dat ze de inspire-
rende aanpak van )ohn Beumer als contactpersoon/voorzitter voor
deze groep had gemist. Zelf nam ik deel aan de ad hoc Interest Group
''Youn9 Storyte{{er6', een zeer inspirerende bijeenkomst waar - na een
uitwisseling van initiatieven - alleen maar mogelijkheden werden ge-
zien om op Europees niveau samen te werken. Zo kent het Verenigd
Koninkrijk al jaren de verkiezing van de ''Youn9 Storyte{{er of the year'

en in Zweden worden parallel aan een vertelfestival zomer kampen
voor jong talent georganiseerd. Als volgende stap dachten we na over

manieren om deze jongeren in de verschillende landen met elkaar
in contact te brengen. Het zou toch mooi zijn als er in de toekomst
tijdens het FEST-congres vertellers elkaar opnieuw ontmoeten die
kunnen zeggen dat ze at ss jaar samen in het vak zitten?

Yeswecan
Vrijdagochtend presenteerden de verschillende Interest Groups de
resultaten van hun bijeenkomsten op donderdag. Ik kon tevreden
toekijken toen Adrian )ohnson (Ver.Koninkrijk) een presentatie hield
van de groep die ik had geleid. De ochtend werd afgesloten met een
verfrissende presentatie van de Interest Group Young Story tellers.
Inclusief de oproep aan de andere groepen (met name de Festival
Group) om mogelijkheden en kansen te organiseren voor jong talent.
Tot slot trad Alexander Mackenzie (Ver.Koninkrijk) spontaan voor
de groep en vertelde dat het over enkele ogenblikken 12.34.56 uur
zou zijn op de 7e dag van de Be maand van het jaar (200)9. Toevallig
had één van de Schotten 's ochtends een fles Whisky in de koelkast
gelegd. Plastic bekers werden gevuld met een bodempje en staande
om de fontein telde iedereen op het juiste moment in zijn eigen taal
van 1tot 9. Toen de bekers leeg waren werden deze al snel gebruikt
om met water te gooien. Uiteindelijk namen de Young Story tellers
met ontbloot bovenlijf in de brandende zon bezit van de fontein. En
ik besefte dat zo de juiste losse sfeer ontstond om 's middags met
elkaar besluiten te kunnen nemen: het 'Yes, we can' gevoel!

De resultaten
's Middags volgde onder leiding van DonaId Smith (Schotland) een
spannend slotdebat over de structuur van FESTen een aantal stem-
mingen.

De volgende principe afspraken zijn gemaakt en worden komend jaar
verder uitgewerkt:

lidmaatschap staat open voor alle vertelorganisaties.
De structuur van FESTzal bestaan uit Members (leden), een
Council (adviesraad), een Steering Group (stuurgroep) en Inte-
rest Groups.
Er is voor de duur van een jaar een stuurgroep benoemd met vijf
leden. Zij gaan de gemaakte afspraken verder uitwerken.
De organisatie van het (jaarlijks) congres krijgt de status van In-
terest Group. Wel treedt een lid van de organisatie voor een jaar
toe tot de stuurgroep.
Er komen geen getrapte verkiezingen, maar een vorm van direct
stemrecht voor de leden.
Het volgende congres zal in augustus 2010 worden gehouden in
het Verenigd Koninkrijk.
In 2011 zal het congres in juni gehouden worden in Spanje.

Weer thuis in Nederland kijk ik terug op een geslaagd congres. Een
aantal belangrijke en noodzakelijke stappen zijn gezet. Ik realiseer
me wel dat samenwerking binnen Europa - ook door vertellers - veel

tijd en insp~ng vraagt. Op weg dus naar het volgende congres in
Engeland!


