
 Voor Joseph Campbell (19041987) lag het ge
heim van de mensheid in diens mythen verborgen, 
welke hij zijn leven lang heeft onderzocht. Net als 
C.G. Jung (18751961) erkende ook hij in de mythen 
en symbolen van verschillende culturen, universele 
patronen van de menselijke psyche. In zijn boek 
‘A Hero with a Thousand Faces’ (1949) legt hij het 
motief van de reis van de held uit als een archety
pische vertelstructuur die in alle culturen van de 
wereld te vinden is. De held kan in deze verhaal
structuur maximaal zeventien ontwikkelingsstadia 
doorlopen (zie de.wikipedia.org/wiki/heldenreise).

HELDENREIS
Grofweg samengevat ziet de structuur van de helden-
reis er zo uit:
De held wordt in zijn dagelijks leven plotseling met 
een probleem geconfronteerd, hij ervaart een gebrek 
(mist iets) of wordt opgeroepen om een taak op zich 
te nemen. Misschien weigert hij in eerste instantie, 
omdat hij zijn zekerheden niet wil opgeven of het uit 
angst niet aandurft. Op een gegeven moment maakt 
hij de beslissende stap in het onbekende, waar hem 
een reeks avonturen en beproevingen te wachten 
staat. Hij moet grote risico’s nemen en wordt met 
duistere tegenkrachten geconfronteerd, maar hij 
heeft ook behulpzame ontmoetingen en mentoren 
die hem helpen zijn grote opgave te volbrengen. Na-
dat hij de duizend doden gestorven is, keert hij met 
zijn veroverde schat terug in zijn leven van alle dag, 
maar dan wel vele ervaringen rijker.

Maar dat ken ik toch! - Waarom verveelt het dan nooit?

MENSELIJKE CRISIS
Het principe van de reis van de held is al lange tijd 
basis van (vooral Amerikaanse) draaiboeken. Het zit 

in de gereedschapskist van iedere schrijver en wordt 
in therapie en coaching als hulpmiddel/model voor 
procesbegeleiding gebruikt, want de reis van de held 
beschrijft eigenlijk niets anders dan een klassieke, 
menselijke crisis! Al wat verteld wordt, is geworteld 
in de thema’s: initiatie, zelfverwezenlijking, rijpings-
proces en bewustzijnsontwikkeling. De verhalen en 
ook de karakters daarin zijn metaforen en daarmee 
vertegenwoordigers van de thema’s van de held. 
De held als hoofdfiguur verbeeldt het ego en de 
bijfiguren personifiëren nog te integreren, onbewus-
te delen van de menselijke psyche op weg naar het 
Zelf (zie www.cgjung-vereniging.nl).

DE BETEKENIS VAN DE REIS VAN DE HELD 
VOOR HET VERTELLEN VAN VERHALEN
Vier ‘volledige’ tips:
1. Het principe van de heldenreis functioneert voor-

al goed in een verhaal, als de nadruk niet alleen 
ligt op de uitdagingen (wat er gebeurt), maar 
vooral op de aanpak (hoe het gebeurt). Zo kan de 
luisteraar het meest van de ervaringen van de held 
profiteren.

2. De 17 stadia van de heldenreis kunnen behulpzaam 
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zijn bij het analyseren van een metaforisch verhaal.
3. Niet altijd behandelen onze verhalen de gehele 

cyclus van een heldenreis en niet altijd beleven 
onze helden diepe duisternis. Dit sjabloon van de 
verschillende stadia van de heldenreis kan helpen 
bij het bepalen op welk ontwikkelingspunt jouw 
held staat. Of welk punt je in zijn ontwikkeling 
gedetailleerder wilt belichten als verteller (wat 
hem bijvoorbeeld beweegt het avontuur aan te 
gaan, of hoe hij zijn beleefde avontuur inpast in 
zijn leven).

4. De heldenreis kan je er ook toe aanzetten metafo-
rische elementen in een verhaal te integreren, om 
bijvoorbeeld een emotionele toestand te verbeel-
den.

DE ODYSSEE VAN DE VERTELLER - TOT SLOT 
DE ‘KWINTESSENS’
De heldenreis is ook een metafoor voor het avon-
tuur dat de verteller in zijn ontmoeting met zijn 
verhaal zèlf beleven kan. Vaak worden we met een 
verhaal geconfronteerd dat lonkt en ons roept (ook 
een sterke afkeer kan een roep zijn), maar wat we 
niet ‘be-grijpen’ kunnen. De vraag is eigenlijk altijd, 

wat heeft dit verhaal met mij te maken? En meteen 
al bevinden we ons middenin het avontuur. Alles wat 
we onderweg beleven, alle weerstand die we moeten 
overwinnen, alle ontdekkingen die we doen, al onze 
gevoelens en beslissingen die wij gedurende een be-
werking en het eigen maken van een verhaal ervaren, 
brengen ons uiteindelijk bij de grote schat, die ons 
verhaal aan het eind van deze weg vertegenwoordigt. 
De laatste grote stap in deze onderneming is tot slot 
deze schat met anderen te delen, weer in contact te 
treden met de buiten wereld en juist dít verhaal te 
vertellen.

17


