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HET KOOR
door Hans VerdonschotINLEIDING
Eindelijk is het dan zover na veel hard
werken sraat hieronder het resultaat
van
het samenvattenvan tu,ee artikelen, ge_
schreven door Renée. over het Uagrp
koor, het ontstaan. tle achtergronden
en
uitdiepingenervan.
Het heeft me enorm geboeid om
deze
teksten door te spitten en ik merkÍe
al
studerend dat ik enorm genoot van
de
geschiedenisvan het k{x)r, het
maakte
iets heel gelovigs in mij los. Raar om
dit
zo te zeggen,maar niet minder waar.
Het
losmaken van mijn eigen godje ervaar
ik
dan weer eens duidelijk. voor meer go_
den en koren moet je de samenvuning
maar lezen. Veel leesplezier met
dezè
boeiende materie prachtig geschreven
door RenéeOudiik.
Het Koor
In een psychodrama-brjeenkomsthebben
wry de gewoonte aangenomen om
het
publiek, of de groep harcinekkig aan
rc
sprekenmet het woorci 'koor'. Dáarom
is
het misschienwel eens aardig om te
kij_
ken waar de betekenisvan diiwoord van_
daan komr. hoe dit begrip gebruikt wordt
binnen het kader van de psychodrama,
wat het verschil is tussen de begrippen
'publiek'. 'groep'
'koor..
en
Ongeveerduizend.iaeuvorlr Christus ver_
breid de Dionvsusvereringzich stormach_
tig in Gric'keniand.Di,.rny5s5(of Bac_
chus) is van oudsher een Thrachische
godheid. Dionr.susvereerdcrs
ofivel Bac_
chantendriiven zichzelf tot waanzin door
wervelendcdans ilp opnvepende muziek.
Op het htx'rÍrtepuntvan hun rifuele ver_
voeringen zien zij in her offerdier. een
btrk. de godheirlz.elt. Zi.1r,erenigenzich
hier dan mee dorlr her in extasJ te ver_
scheurenen rauw op te eten, terwijl zij
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het bloed drinken. Hoewel de Griekse
bestuurderzich aanvankelijk met afschuw
verzettentegen de ongebreideldeuitingen
van ziin volgelingen1 zagenze toch in dat
dezewilde Thrachischegod die het
Griekse volk zo zenr in opwinding bracht, zich niet zou laten wegdrukken. Daarom hebben zij het besluit genomen om
Dionysus als god van vruchtbaarheid en
bezieling, van levenskracht en wijn, tot
de Olympus toe te laten en de vieringen
in de officiële staatscultusop te nemen.
Met de inbedding in de staatscultuswordt
de viering gereglementeerd en ontstaat
een vaste structuur. Er wordt gebruik
gemaaktvan vaste, welomschreven'lifurgische' vormen. Deze hebbentot taak de
opgewekÍeemoties te begeleidenen in te
tomen.
Het dionysische en apollinische.
Apollo is voor de Grieken niet alleen de
god van het maathouden in de muziek
maar ook op het gebied van de ethische
normen. Hij is de god van de geesten de
god van de reiniging en de verzoening.
Hij beheerst daarenboven nog de kunst
van het genezen en het voorspellen.
Apollo moedigt in de mens de beheersing
van de natuur aan. Ook van de eigen
natuur. De bezoekersvan de tempel te
Delphi kunnen boven de ingang, gegrift
in marmer, de heilige tempelspreuklezen: "Van niets teveel". De vieringen
van deze machtige god zi-jn zeer ingetogen van karakter. Toch wint de Dionysusverering in heel Griekenland enorm
aan populariteit, ook in Delphi (van
oorsprong de stad van Apollo). Het bestuur van het heiligdom, de Amphictyonie, besluit om in Delhpi, naast Apollo,
ook een plaats in te ruimen voor Dionysus, de bezieler en losmaker. De losbandigheden die schering en inslag zijn bij
de verering van Dionysus, kunnen de
invloed van de Apollotraditie niet weerstaan.En dan voltrekt zich "het wonder'
van de Griekse cultuur. zoals een van de

geraadpleegdeschriivers zo mooi zegt.
"De maat stelt zich tegenoverde drift.
De oerdrift wordt erkend door de geest
en laat zich op haarbeurt matigen".
mag blijken dat DionyUit bovenstaande
sus en Apollo twee zeer uiteen liggende ,
zeg mar gerust tegengesteldewaarden
belichamen.De wijze waarop ze beiden
op de Griekse mens hebben ingewerkt,
zowel in het spanningsveldvan hun tegenstellingals in hun onderlingewisselwerking, vindt zijn neerslag in heel de
antiekeGrieksecultuur. Dat is althansde
mening van de Duitse cultuurcriticus
Nietzsche. Volgens hebben de Grieken
het wonder van hun cultuur in de eerste
plaatsmogelijk gemaakt,door het bijeenhoudenvan zowel de Dionysische,als de
Apollonischepool. Toch blijft nog de
vÍaag hoe het de Grieken is gelukt om
deze (schijnbaartegenstrijdige)polen op
zo'n betekenisvollewiize met elkaar te
verbinden.
Dit is naast welvaart en een, voor de
antieke wereld unieke vorm van bestuur
(demos : volk; krateia : heerschappii),
zeker in belangrijke mate te danken aan
het werk van de Griekse filosofen. De
naam van de grootstefilosoof HERACLITUS (540 v.C.) mag hierbij niet onvermeld blijven. Deze wijsgeer heeft de
grondslag gelegd voor het DIALECTISCHE denken.
Het beeld van het dialectischdenken is
de driehoek. These en antithesevinden
elkaar in (hun schijnbare tegenspraak
overstijgende)synthese.De stelling van
Heraclitus luidde: "Alle ontwikkelingen
geschiedtvia een polair spel en tegenspel
van elkaar tegenwerkendekrachten" en:
tt

"van tesenstellingen
De gedachten van Heraclitus klinken
door bif Nietzsche. kven bestaat niet
zozeer bij de gratie van ziin of het nietzijn, energieof materie.
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Het is juist de wisselwerkingtussenbeiden, het bipolairespelvan dezekrachten,
dat een voortdurend wordingsproces
waarborgt.
De toneelwedstrijden.
De Grieksebestuurdersdie de zeerpopu_
laire maar gemakkelijkuit de hand lo_
pendevereringvan Dionysusinbeddein
de offrciële staatscultus,hebben zich
beslistlaten inspirerendoor hun verrou_
wenvan Apollo. En zo kwamhet dus dat
in Athene(53a v.C.) voor her eersrro_
neelwedstrijden
werdengehouden.
Toenwas Heraclituspas7 jaar oud. Met
zijn dialectischebenaderingis hij er in
geslaagdde reikwijdte en de spankracht
van religie, toneel, psychodrama,en
zelfs psychotherapievan een blijvend,
passend
denkkaderte voorzien.
De toneelwedstrijdenhebben een grote
invloed gehad op het Griekse toneel.
Nieuwevondstenop het gebiedvan vorm
en inhoud werden via deze wedstrijden
algemeen
bekendin heelGriekenlanO.
Oe
overheid drong er op Íum dat iedere
bewonervan Athenede wedstrijden,die
ter ere van Dionysusgehoudenwerden,
bijwoonde. Doordat de voorstellingen
gehoudenwerden in het kader van een
wedstrijddie meerderedagen(meestal3)
achtereenduurde, werden de stukken
door de aanwezigenmet spanninggevolgden uitgebreidbediscussieerd.
Daardoor het toneel ook werkelijk zijn \ryeerklank vinden in het publiek en raakte
daarbijvolledig verankerdin de Griekse
cultuur.
ontwikkeling van koor.
Wat is er gebeurdmet het oorspronkelijk
koor Van Bacchan:::, dat zich onder
aanvoeringïan een protagonistof voorzanger(Moreno noemt hem "the madman') aan een extatischeervaringsstroom
overleverdeen zich in razernij (mania)
verenigdemet de god van de bezielingen
vruchtbaarheid?
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De extase, die naar haar aard anarchistisch was, werd binnen de oevers van de
maatschappelijke
orde teruggebracht.Dit
door de samensmeltingvan Dionysische
en Apollonische vereringen. Door de
inbedding in de staatscultus krijgen de
Atheense magistraten weer deel aan het
spel. Aanvankelijk in de vorm van liturgische vieringen waarii de aarwezige
gemeenschap
(met notabelenop de eerste
rij) in wisselwerking met koor en voorzangerlpriester een gezamenlijk ritueel
opvoert.
De term koor (choros) wordt gebruikt
voor zowel de gewijde plek (dansvloer)
rond het altaar, als voor de dans/zangen
de groep dansersrzangerszelf, net zoals
nu bij ons kerkelijk gebruik is (vgl.
priesterkoor).
Was het koor van de Bacchantennamelijk synoniem met de gemeenschap,die
de protagonist,voorzanger of "madman"
spontaan volgde en beantwoordde, nu
treed het koor ritueel op. Beurtelings als
ondersteunendof plaatsvervangendvoor
de gemeenschap
of als uitbreiding van de
protagonistenfuncue.tegenover de gemeenschap.
Door de invoering
de toneelwedstrij"'an
den ontstaateen trveede
ingrijpende verschuiving. de aanbitidende of verkondigende stem vÍm priester en koor wordt
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vervangen door de inspiratie van het
dichterlijke woord. De dichter/toneelschrijver vertolkt zijn gedachten door
middel van een koor dat hij inhuurt. Hij
repeteert met hen, regisseert en betaald
daarbij zelf de opvoering of vindt hiervoor een sponsor.Als hij wint, krijgt hii
als beloning een bokje (verwijzing naar
Dionysus) en mag er een ereronde mee
lopen. Wel wat anders dan het koor van
de Bacchanten die in hun extase een
bokje voor de god Dionysus aaÍrzagenen
het levend verscheurdeen opatenom zich
op deze wijze met de godheid te verenigen. De gemeenschap
wordt het publiek
en neemtde rol van toeschouweraan.
Ze acteert niet zelf meer, maar krijgt
haar eigen rol. Ze betuigd haar bijval
door muisstil te zljn of afkeurend te
roffelen en discussieertna afloop over de
kwaliteit van het geheel. De wedstriid
wordt hierbij nog steedsbeleefd als een
eredienstvoor Dionysus. Het koor handelt plaatsvervangend,voor en namensde
gemeenschap.
Oorspronkelijk zijn de dichter/toneelspeler en het koor daarbij identiek. Onder
Thespis (bekende dichter/schrijver) leiding krijgt het koor een koorleider en
krtjgt de voorzanger de rol van Diony'de
acteur', dat wil zegsus. Hii wordt
gen: degenedie het drama (de handeling)
speelt. Van dan af vertegenwoordigtde
acteur de handeling. Stelt hij de bezieling
of bezieldevoor.
In het drama, de handeling, komt de ziel
(psyche) tot eigen waarheid en de waardigheid. Het publiek maakt dit in voelen
en gedachtenmee. Raakt innerlijk bewogen en laat haar denken hierdoor inspireren. Het koor moedigt de mens daarbij
aan om zijn grootheid te tonen of verwoordt het noodlot dat de mens kan
teffen.
Het oorspronkelijke extatischekoor onder
leiding van een "madmaÍI" heeft zich
verhjnd tot een spel van overheid en
publiek, koor en koorleider,protagonist

en sponsoÍ. De eenheid van de dionysische bezielingis uitgestort in de veelheid
van Apollonischevormen.
De integratie
Toch ontstaat er niet alleen een steeds
fijnere differentiatie van rollen. Bij de
geleidelijke overgang van eredienst naar
toneelvoorstellingis er ook sprake van
een overgangvan spontaanhandelennaar
gespeeldhandelen, van spontane creativiteit naar recreatie. Moreno de grondlegger van psychodrama, heeft er op
gewezendat het hier om een heel wezenlijk onderscheidgaat. Zodra er sprake is
van eentoneelstuk,is er een toneelschrijver of dichter die dit heeft laten ontstaan.
Het stuk heeft zich daarmee al afge'innerliike' toneel
speeld,zij het op het
in het brein van de schrijver. De voorstelling wordt daarmeeeen herhaling van
een eerdereschepping,een uitvoering.
Dat er een wezenlijk onderscheidis tussen toneel als uitvoeringskunsten drama
als bezield handelen, maakÍ Moreno
duidelijk aan de hand van de functie van
de regisseur. Hlj vergelilkt daarvoor de
regie van een toneelsfukmet die van een
psychodrama.
De toneehegisseurbegint met het lezen
van het stuk. Hij verdiept zich in dat wat
zich op innerlijk toneel van de schrijver
kan hebbenafgespeelden probeert vervolgens dit zo zuiver mogelijk weer te
geven op het reële toneel. De vormgeving die daarbij gehanteerdwordt, heet
'dramaturgie'.
Het werk van een psychodrama-regisseur
is volgens hem van wezenli-ik andere
aard. Het psychodramaheeft zich immers
nog nooit eerder afgespeelden zal zich
ook nooit meer zo afspelen.Het spel van
de protagonist met hulp van koor leden
en onder leiding van een psychodramaregisseurlijkt meer op een bevalling, een
creatief geboorteproces.
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De hulp bestaatuit het aanbiedenvan een
adequatebedding voor de energiesfoom
van de protagonist. Moreno wil de hege_
leiding van dit proces geen dramaturgie
noemen, maar heeft hiervoor de term
'creafurgie'
uitgevonden.
Koorkwaliteiten
Laten we nu na het uitdiepen van het
ontstaanvan het koor en het bekijken van
de achtergrondenhiervan eens gaan kij_
ken naar de koorkwaliteiten.
In een psychodrama-bijeenkomstver_
wachten we vÍrn de koorleden dat ze
tiidenseen psychodramade moeite willen
nemenom de problemen van de protago_
nist (de voorzanger van het koor). echt
'door
zijn of haar ogen te gaan zien'. In
de regel is er een heel leer- en afleerpro_
ces voor nodig voor we zo acttef met alle
zinfuigen open, anderen en onszelf kun_
nen waarnemen.
Om daartoe onderling af te stemmen
wordt begonnen met een warming_up.
Deze dramavorm dient om de creatirgie
van de deelnemerste prikkelen waardoor
zii de induviduele potentie van dat mo_
ment, tot resonantie kunnen brengen in
een focaal grondthema. Het ftiérdoor
gevormde)koor diept dit thema vervol_
gens steedsverder uit via de respectieve_
lijke psychodrama's, waarin koorlecien
als protagonistof in een andererol, hun
ervaringenpassendkunnen inbrengen.
In de sharing stemt het koor zich opnieuw af. Wat aangeraakt is en losgekomen in de individuele koorled.n, *..*u_
ken van psychodrama, kan via de drama_
turgie van de sharing weer creatief rot
klinken gebracht worden als slotaccoorrl
of als een nieuw koorthema.
Om als koorlid te kunnen functioneren
moet de persoonwel bereid ziin om con,
tact op te nemen met de 'baaienl' van de
persoonliikeervaring. Creaturgie bestaar
eruit dat koorleden daarmee naar \,oren
willen ffeden en enig deel van hun leven
willen ver-beelden.Vaak zal bliiken clat

dit een deel is dat niet goed met rust laat
of zich aan de protagonist voordoet als
onaf, onvolledig of ongewenst. Soms
betreft het een cleel dat integraal onder_
deel uitmaaktvan een heleving of visie
die opnieuw doorzien of doorvoeld wit
worden. Dit hernemenvan een bepaald,
op dat momenrmin of meer toepasselijk,
deel van ons leven, is niet exclusiefvoor
psychodrama.We doen dit voortdurend.
hijvoorbeeld als we ons referentiekader
raadplegen ten aanzien van de meest
uiteenlopendezaken. onder meer om wat
in het hier-en-nu speelt, ordelijk op te
kunnen slaan in ons geheugen. Dat wii
dit hardop kunnen doen is de basis van
ors menseliik samenleven.Meer speci_
fiek gaan wij hiertoe over als we ergens
over piekeren en we met iemand gaan
praten omdat we'er niet uitkomen,.
Ondanksonze'behulpzamesamenleving,,
bliih het dan roch niet altijd matkeliik
om iemand, laat staan een groep mensen
te vinden, die zich voldoende op ons
willen afstemmenom allereerstte luiste_
ren en van daaruit, met behoud van ei_
genheid.mee te denkenen mee te zoeken
naar cleons passendemogelijkheden.
In het koor treden we niet alleen op de
vrnrgrond. maar vormen we ook vaak
bewust achtergronclvoor de protagonist.
Behalve naar voren kunnen en áurven
treden. moeten koorleden ook willen
oefenenin creatief terughoudendkunnen
ziin. Ook dar is creaturgie.juist bij deze
vaardigheid zal er eerder sprake zijn van
een afleerproces.
We moetenimmers hekennendat het niet
alleen de anderen zi.in die, hoe goed
bedoeldook. toch versteklaten gaan. Wij
allen liiken te zeer getraind in direct
prohleemoplossend
denken.Dat wil zeg_
gen: we komen maar al te snel met onze
maaÍ aanzetten.\a,aard(xlrwe dat wat ons
hezielt. verwarren rnct, en zelfs aanzien
vtnr. de behoctïer.ande ander.
De psv-chodrama-en,aring
leert ons dat
een fi.in gevoel v(xlr de nuances van
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vanvormgevingen bezieling,
afstemming
door de koorleden verder ontwikkelt
moetworden.
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Koor Yersusgroep of publiek
De vraagdringt zich op of er eenspeciale meerwaardeuitgaat van het gebruik
Waarom
van het 'koor' in psychodrama.
zijn de meergangbarewoordenals
'publiek' of 'groep'niet toereikend.
Het begrip 'publiek' is aanfekkelijker
vanwege het openbaarkarakter dat dit
woord uitdrukt. Eenpsychodrama
bedoelt
de mens als levend binnen de gemeenschaptot uitdrukkingte brengenen heeft
dan het publiek aiS ureschouwer/waarnenadrukkelijknodig.
mer/beoordelaar
Maar dit woord drukt ook een andere
betekenisuit, zoals in de aanhef "hooggeëerdpubliek". Hier betekent'publiek'
de consumerit,de klant die koning is.
Die bezig gehoudenwordt en vermaakt

moetwordenin ruil voor entreegeld.een
publiekwaarde acteurvoor moet buigen
maardie hij ook heimelijkkan verachten.
Het publiek Yan 'boeren, burgers en
buitenlui',datzich tot in de hoogse kringenlaatbedotten.
rond het begnp
Dit spanningsveld
'publiek' brengt de OostenrijksetoneelschrijverPeterHandketot uitdrukking in
zijn toneelstuk "Publikumsbeschimpfung"- Een voorstellingwaarin het idee
van wisselwerking of samenwerking
vanuit het publiek naar de spelerstoe
dusdanigonderuitgehaaldwordt dat de
laatsterol van de toeschouwernamelijk
om instemmingof afwijzing aan het eind
van de voorstellingkenbaar te maken
hem zelfsniet gegundis- Het applausen
het gefluit aan het eind van de voorstelling komt vanaf het toneel uit de luidsprekers,net zolangtot de zaalleegis.
Het is om dezedubbelebetekenisdat het
woord 'publiek' in weerwil van de eerstgenoemdepositieve connotatie bU het
psychodrama
tochniet op zijn plaatsis.
Als anderemogelijkheidkomt het woord
'groep'naarvoren. Zekereenhele goede
mogelijkheidsinds Whitaker en Liebergroepsanalytisch
manin hun baanbrekend
werk aangetoondhebben dat toevallig
lijkende opmerkingen van individuele
groepsleden,onbewusten in metafoor
verhuldebijdragenzljn aaneengezamenlijk of te wel 'focaal'thema.
Zij beschrijvenhoe dit focalethemaniet
zeldencirkelt rond een focaalconflict en
dat dit conflict door de groepop symbolischewijze wordt uitgewerktin de richting van een meeropen of meer restrictievehoudingnaargroepsgedrag.
Deze opvattingvan een groep als een
en organisch
interacterend
communicatief
systeem,komt dicht bij de opvattingvan
het koor als draagvlak,beddingen jury
voor de bijdragevan individuelepersonen. Wat echterontbreektis de dramatische(: handelings-)kracht die ontstaat
als eenprotagonist,niet alleenonbewust,

maar ook heel bewust naar voren treedt.
waarbij hij of zij zowel als voorzanger
van de groep optreedt als in dialoog gaat
met de groep. En vervolgenszijn of haar
menseliikdrama met behulp van groepsleden vorm gaat geven. En wat in de
groep van Whitaker en Lieberman ook
niet bewust gehanteerdkan worden is de
kracht van een groep, die zich als koor,
gedurendeenige tijd welbewust onthoudt
van zelfstandigeacties en bedding maakt
voor de stroom van de protagonist om
zich vervolgensna dit spel, zelf weer in
de stroomte laten begevenin de sharing.
Het zichtbaarwillen maken en activeren
van de spontane wisselwerking tussen
mensen,als sociaalatoom en als individu
is een van de prettigste en waardevolste
bijdragenvan psychodramaaan de menselijkezelfontplooiing.
Moreno meendedat het sociaal en maatschappelijkedoordenkenvan zijn ontdekking wellicht pas in de volgende eeuw
zou kunnen plaats vinden. De twintigste
eeuw stond zljn inziens te zeer in het
doorwerkenvan de uit het psychoanalytisch denkkaderverkregen visie op individualiteit. Na deze 'psychologische
revolutie' voorspelt hif in de eenentwintigsteeeuw een 'sociale revolutie'. Voor
het werkelijke beleven en doorleven van
onszelf als 'sociaal atoom' en daarmee
van onze 'koor-aspecten'hebbenwij dus
nog een eeuw tegoed. Is dar geen aardig
perspectiefin deze woelige tijd?
Hans Verdonst'lnt.

