INïERVIEW
LEX MIJLDER
"Meer een gevoelsmens dan een
denkmens"
De serie "kopstukken van het
psychodramain de lage landen" wordt
vervolgd. Namens de kopstukkentreedt
op Lex Mulder en nemenshet hull.etin
van de VvP MarianneMosten en Gerard
Beentjes. De speelpl,aats is een
Amsterdamse zolderwoning met
dakterras.
Lex ontvangtons hartelijk en zet koÍfie,
terwijl wij op de Japanse zitbank
neerzakken. De meegebrachtetulpen
worden voor zolang in een vaas met
gezet.
driftkaarsjes
Aan de muur hangt een origineel
schilderij in felle, primaire kleuren.
Diezelfdekleurenkenmerkenook de trui,
die Lex draagt. In de ontspannenfase
vertelt hij
van het koffie doordruppelen
over het verschil fussen Leerdam en
Amsterdam, het provinciaalseop je
gemaktempo tegenoverde stadsehaast.
In rlat verbanclmerkt hij over zichzelfop
dat hij zijn hogewerktempoafwisseltmet
hobby, relaxen op
een veel-op-vakantie
een terras met meer dan een goed glas
wiin.
van
Mariannegeeftkort eenuiteenzetting
het doel van dezeserieinterviewsom de
lezers kennis te laten maken met de
kopstukken uit het psychodrama.HU
verguldop de titel
reageertjongensachtig
"kopstuk van het psychodrama".Pas
onlangsheeft hij van de Verenigingvoor
Psychodrama gehoord. Hoewel Lex
Mulder wel de opleiding door Renée
Oudiik kent, was het bestaanvan de

nieuwevereniginghem onbekend."Het
is een goed initiatief",meenthij. "Zo'n
jaar geledenis eeneerder
twaalfeneenhalf
initiatiefjammerlijk mislukt".
De koÍïie is klaar; het echte interview
begint. Mariannestelt de vragen.Gerard
schrijft.
"Wieis Lex Mulder?"
Van huis uit is Lex Mulder eenklinisch
psychokrog,
die zijn loopbaanbegonnen
is aan de Rijksuniversiteit
van Leiden.
"mijn
Zelf zegt hii:
oorspronkelijke
doelstellingwas, bekend en beroemd
worden,eenwezenlijkaandeelleverenin
de praktijk van de therapieen trainingen.
Deze drang heeft hii op de universiteit
achtergelaten.

Tevreden kiikt
de nu negenenveertigjarigeLex terug op de resultaten
van zijn werk daar: verschillende
prclgramma's gemaakt en veel, veel
studentenafgeleverd. Sindsdien heeft hij
een andere opvatting van werken. Het
doel is niet om school te maken, maar de
nadruk ligt op werken om te leven.
Bij ziln vertrek van de universiteit had hij
zichzelf twee cadeautjes beloofd: een
boek schrijven en een studiereisnaar de
VerenigdeStatenmaken.
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Het hoek is inmiddels verschenen:
'Oefèningenboek
voor groepenr'. "De
studiereishad". omschrijftLex, "vooral
trrt doel, om te toetsen,waar haalie het
vandaan,wat ie doet, door bii de
'hotemetoten'
van psychodramain de
U.S.A. te kiiken en workshops te
r'0lgen".
Lex typeert zichzelf: "ik ben eerder een
meer
practicusdan een wetenschapper,
een gevoelsmensclan een denkmens".
Volgens hem is de theorie binnen de
psychologie
te ver van clepraktiik komen
te staan; het gaat hem vooral, om de
vragen:"wat doeje, waarom,wanneer".
De centralewaardenbinnenzijn werk, of
het nu 0m trainingen, therapie of
psychodrama gaat, zl.in intuïtie en
vrijheid. "Ik heb erg veel moeite met
beknottendesystemen; het ontwikkelen
van een bevriidendewerkwiize, daar is
het mij om te doen. Ik kan niet tegen
destructiviteit,ongeacht of het tegen
zichzelf of tegen anderen gericht is.
Hoewel ik een echte Rogeriaanben en
mijn mening niet belangrijker vind dan
de meningvan iemandover zichzelf,hoe
raar ook, wat betreftdestructiviteitkan ik
het niet laten, me ertegen aan te
vertelthij.
bemoeien",
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Als valkuil voor zichzelf ziet hU een
vorm van naïïiteit om bepaaldemensen,
die niet te helpenzijn, te veel krediette
geven. 'lk
bl{f een "Alice in
het kan niet zijn, dat
wonderland"-type;
er niets meer mee te doen is", zet hij
tegenover,"Toch maakik liever die fout
dan mensenweg te sturenen niet van je
dienstengebruik te laten maken,terwijl
ze nog wel te helpenzijn" .

"Hoe hen je tnet psychodrama in
aanrakinggekomen?"
Afkomstig uit een kunstenaarsfamilie,
als
een kunstschilderen een pianolerares
ouders,is zijn persoonliikantwoord:"via
een achterdeurme alsnog verdiepenin
een vorm van kunst". Achterafgeeft hij
had willen
te kennendat hii toneelspeler
zijn, hetgeenniet betekentdat hii spijt
heeftvan zijn keusvoor de psychoklgie.
Het andereantwoordis dat hii binnende
vakgroepklinischepsychologiedoor zijn
collega Riek Horstink enthousiast
gemaaktis, om de opleidingbd Deanen
Doreen Elefthery te volgen en daarna
samenmet Riek psychodrama
binnende
studieaande universiteitte integreren.
Met halftoegeknepen
ogen, een beetie
een
heetje
olijk, vertelt hij
ondeugend,
vervolgensdat hii door de tovenariivan
psychodrama gegrepen werd. Zijn
rechterhand gebaart, alsof hij een
toverstaf opheft, "Je waant .je in een
anderewereld" en zijn linkerhandspreidt
de speelvloerals een dekenuit, "met een
paar simpeledingen", zijn ogen kijken
op, uitnodigendnaar de volgendezin:
"en de stoelwordteentfoon".
"Op welke wijz.eheb je je behuaamdin
"
psychodrama?
Lex verteltover zijn opleidingbij Dean
en Doreen'."ze gaveneen opleiding in
vijf trainingsweken,
van maandagochtend
de ruwe indelingwas:
tot vrijdagmiddag;
de eerste helft van de opleiding het
ondergaanvan drama's met Dean als
directoren Doreenals co.. in de tweede
helft van de opleicling werden de
deelnemersvoor de leeuwengeworpen,
volledigedrama'sleiden,sharingen dan
nabespreking.
Het mooie
een technische
van hen was, ze gavenje het gevoeldat
je het kon, echt op zijn Amerikaans
".
wontlerful-ondersteunend

t1

INÍERVIEW
Lex omschrijfï hun werkwijze met het
motto "Take your time" en het belang
van rust, met de zin: "als er niks komt,
komt er niks. Dezeopvattingstaathaaks
op die van andere leerlingen van
Moreno, die op snel effect en franen
lekente werken".
zijn voor hem,
De volgendeleerstappen
het veel oefenen met collega Riek
Horstink en studenten,het volgen van
workshopsaanhet eind van de zeventiger
jarenbij o.a. Goldman.
Als laatste leermomentnoemt hii de
noodzaakom bij het opzettenvan ziin
tegenover
eigen psychodrama-opleiding
cursisten te expliciteren in technische
nahesprekingenwat hij gedaanhad bij
van een p.d. "lk kon niet
het regisseren
met
ik
doe wat ik doe, op grond
volstaan
van mijn intuïtie".
Tijdens de al genoemdetrip naar de
Verenigde Staten heeft hU opnieuw
workshopsgevolgd om inspiratieop te
doenen ook om te toetsenof hetgeenhii
doet, wel psychodrama mag heten.
Zoekendnaarwoorden,vat hij die laatste
ervaring in de VS samen:"Dat leverde
voor mij
de volgendeherkenningspunten
op: de actieveen open manier om een
groep tegemoet te treden, de vier
basistechnieken - dubbelen,
en
rolverwisselen, spiegelen
van een
monologen- en het schePPen
sfeer van veiligheid, warmte en
hulpvaardigheid".
"V o i c e d i a l o g u e " i s d e laatste
ontwikkeling, die votlr zijn manier van
werken belangrijk is, naast het
getlachtengoedvan Rogers, de nondirectievemethode.
De bestaande literatuur om je in
psychodramate bekwamenis hem over
het algemeen te zwarr, terwijl
juist eenlichte methodeis.
psychodrama

op
"Wat is de invloe.dvan psych.odrama
je werk,opie leven?"
"Ik vind het moeiliik te onderscheiden.
wat de invloed van PsYchodramaof
psychologie geweest is", peinst hil
ben ik meer
hardop."Door psychodrama
van het
kwaliteitsvragen
de
met
hezig
leven, relatiesen opvoeden.Ik denk dat
ik een lastiger partner, vroeger vooral
veeleisenderdan anders, en een beter
opvoeder geworden ben; psychodrama
heeft het al sluimerende sPelen
aangemoedigd
en daarnaast
gelegitimeerd
tot relativerenen met humor kiiken naar
cle gewone dagelijkse werkeliikheid",
vervolgthij.
Vervolgensbespreekthif de invloed op
zl.in professionelearbeid: "In al mljn
werk is de ontwikkelingterug te vinden
naar meer relativering, lichtheid
inbrengen en humor. Daarnaastheeft
psychodrama me gestimuleerd 0m
makkelijkerom te gaan met de ruimte,
op mijn benen te gaan staan en in de
ruimteeeneigenptlsitiein te nemen".
Terwijl met eenruim gebaarvan handen
arm de vloer schoon en sPeelklaar
gemaaktwordt, benadruktlrx Mulder de
ruimteen creativiteitin het psychodrama'lk ben me door
De uitspraak,
bewustergewordenvan de
psychodrama
dimensie van afstand", maakt hU
zichtbaardoor op te staanvan de stoel
tegenoverons en plaatste nemenin de
stoelnaasttlns.
gebruikt hij
Psychodramatechnieken
verder ook in individuele begeleiding,
echtparentherapieen managementsecbeoefenthij
trainingen.Psychodrama
"Ik
alleen nog in de opleidingsgroepen.
na 15
ben gestoptmet therapiegroepen;
het
werd
jaar constantetherapiepraktijk
v00r mij te veel inboeten van eigen
vriiheid".
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is het noodzakelijkin
In therapiegroepen
hetbelangvan cliëntenruim van te voren
zijn en
te regelenwanneerhiieenkomsten
\r'anneer
niet, legt hij uit.

In individuelesessieszegt hij meer en
toe
meer de "Voice Dialogue"-methode
te passen:"Voor mij is dat een actieve
methode,die het mogelijkmaaktstorende
uit te zuiveren,stemte geven
elementen
en die subpersoonliikaan subpersonen
heid zonder storing uit te laten praten;
deze manier van werken laat heel goed
die warboel horen en iemand kan zo
kennis nemen met de eigen subpersonen".
Als anderemogelijkheidnoemt hij het
monodrama,waarin hij als therapeuten
van de ene naar de
somsals tegenspeler
andere stoel gaat. lrx geeft in dit
verband de voorkeur aan de term
"actievemethodeof dramamethode"
en
"actietherapie"
van
naar
de
term
verwijst
Joop Krop, gastdocent in de
psychodrama-opleiding
van [,ex Mulder.
Joop Krop oefent met de cursisten de
eencombinatievan Gestalt,
actietherapie,
Voice Dialogue, sculpting en
psychodrama.
"Wat denk jij over de opvattingenvan
Moreno? Volgenshem kon psychodrama
de wereldredden,volgensjou?"
Lex: "Moreno heeft altiid hoog
opgegevenover zijn methode.Volgens
mij kan geenenkelevorm vanuitde softe
sectorde wereldredden.

V/at hooguitkan, is eenbeetiehelpenbij
het oplossen van problemen door te
analyserenen te beschrijven wat er
gebeurt. De echte oplossingenvoor de
groteconflictenvan onzetijd moetenvan
de politiek komen.De pogingenom met
sociodrama iets te doen aan de
in de V.S. hebbendat
rassenprohlematiek
juist omdat er behalve
wel aangetoond,
emotionele kanten ook financiële en
eenrol spelen".
religieuzeaspecten
Op dat moment staat Lex op en begint
een voorbeeld uit te spelen, hoe
psychodramatechnieken
in het klein wel
kunnen bijdragen tot het oplossenvan
een conflict. "Het was tijdens een
kampeervakantie,ongeveer tien jaar
geleden; op het terrein kampeerden
families met kleine kinderen.Een groep
jongeren kwam laat en bouwde een
luidruchtig fèestje. Met vier vaders
gingen we naar hen toe en daar stonden
we tegenoveracht bomenvan Denenen
Zweden; op dat moment realiseerdeik
me dat we lijnrecht tegenoverelkaar
stonden",verderpratendschuiÍtLex naar
de andere kant van de ruimte, 'ik
probeerdetussendie mannenin te komen
staanen een vriendelijkgesprekmet een
tot dan nog zwijgendeleidersfiguurte
beginnen,over hoe mo<lihun land was
enzovoort;de situatiewerd langzaamwat
relaxter; ik denk dat de veranderingzat
in eenanderedefinitievan de situatie,in
plaatsvan eentegen-situatie
werd het een
mee-situatie". Zittend voegt hrj er
sceptischaan toe dat de wereld redden
veel te veel is, terwijl
voor psychodrama
hii verwijstnaarcleanekdotevan de lege
"Hoe kunnen geïnteresseerde
lezers
"
jouw werkwijzekennismaken?
[,ex Mulder vertelt dat zijn
opleidingsgroepen niet voorafgegaan
w<lrdendoor eenkennismakingsweekend.
"Mensendie bij hem in opleidingwillen
komenmoetenbeslissen
op basisvan een
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vrxlrgesprekmet mij. Ik ben echt een
éénmans-bedrijfieen heb niet zoveel
behoefteom te groeien.Ik vind mezelf
ook niet zo overtuigend op cle korte
baan; het werkt niet, als ik het gevoel
heb dat ik kunstjesmoet vertonen",licht
hU toe. Hrj kijkt positiever tegen
groepenaanom
van bestaande
aanvragen
sameneendag aande slagte gaan.

de sharingvolgt telkenseen technische
nabespreking.

Over zljn manier van opleiden vertelt
Lex dat hij werkt met een co-director,
een beetje naar het model Dean &
Doreen, die hem opgeleid hebben. De
co-director is het meest ervaren
groepslid,een snel in te zettendubbel,
een verlengstuk van director en
protagonist."De co maakt het voor mij
mogeliik tlm zelf de handen vnj te
houden voor het regissereÍI",licht hii
toe.

Wat ondanksdie verschillenblijft is dat
er altijd twee niveaus zljn te onderscheiden,volgensLex Mulder. Het ene
niveau is dat van de techniek, het
wanneeren waarom, en het andereis:
hoe je tegende menselijkeproblematiek
aankijkt.

Er z\in twee opleidingsgroepen.De
oplei<lingis gesplitstin een aantalfasen,
waarin de cursistenzelf eerst drama's
spelen onder zljn begeleiding en
vervolgenszelf drama's begeleiden.Na

Er zijn vaak meerdereopties om een
psychodramauit te werken. Iedereen
heeft daarinzijn eigenaccenten."Ik ben
er van overtuigddat miin manierniet cle
manier is", zegt hU
enig zaligmakende
over ziin eigenvorm vanbegeleiden.

Hrj verduidelijktzdn woordenaldus,"Bii
de gewoneneurotischestuf, en dan heb
ik het nadrukkelijk niet over de zwaar
traumatischeervaringen,bij de gewone
gaat het niet zozeerom het feit dat de
mensenprohlemenhebben,nee, dan gaat
het veel meerom de vraag,hoe ze ermee
omgaan. Het wordt dan belangrijk de
problemenniet groterte maken,maarom
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ccn andere manier van er tegenaan
ki.iken".

bescherming van de eigen groep en de
statusvan de heoefenaar".

.Als voorbeeld wordt een psychodrama
theoretisch uitgediept over iemand die
een barrière voelt om zich te uiten. De
aanwijzing van de regisseur om een
psychodramate spelen, alsof die barrière
er helemaal niet is door de protagonist
aan te moedigen er langs te loPen,
verschaftplotseling de helderheidvan het
nut van de belemmering.

Hij behoudt enige reserveover een eigen
meedoen aan een vereniging, maat zegt
wel geihteresseerd te ziin en met
belangstelling uit te kijken naar het
volgende bulletin en naar een Íblder over
de vereniging.

Al filosoferend over de techniek komt
Lex tot de constateringdat in tle tiid zijn
eigen aanpak verandert. Lex zegt
daarover: "Het inspreken van de rollen
door de protagonist laat ik steeds meer
achterwege, zeker als in de groep tele
aanwezigis; in de opleidingsgroepdoe ik
het meer, om de techniek duidelijk te
maken. ln de VS merkte ik dat het
dubbelen als techniek bijna overboord
gezetis".
Met pretlichtjes in zijn ogen voegt hij
nog toe: "lk hou van barokkedrama's".

Tensl,otte
We praten nog wat na, een interview van
meer dan twee uur, waar de beweeglijke
Lex Mulder graag, veel en vlug vertelt,
af en toe informeert hij of hij bij te
houdenis.
De rollen zrjn tijdens het gesprek
veranderd; er zitten drie mensen bii
elkaar die op zijn minst één tling gemeen
hebben: plezier in psychodrama. Het
interview is een ontmoetinggeworden.
Marianne Mostert
Gerard Beentjes

"Wat is zijn mening, over de
mogelijkhedenvoor een verenigingvoor
psychodrama?"
"Vooropgesteld dat ik geen
Lex:
verenigingsmensben, denk ik dat een
vereniging v<lor psychodramade lol van
spelen met elkaar en het enthousiasme
voor het vak moet delen. Het zou een
centrum van activiteiten moeten z1in.
Verder vind ik het volstrekt oninteressant
om aandacht te besteden aan de vraag,
wie zijn de echte en wie de onechte.Een
vereniging moet zich niet verliezen in
bureaucratischetoestanden" .
Lex waarschuwt voor de Íbuten van tle
eerdere vereniging: "Een nieuwe club
zou zich niet als zijn voorganger moeten
richten op het model "beroepsvereniging", die zich net als de andere
psychologieverenigingen richt op
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