WERKEN MET DROMEN
door Karin Rekveh
in Oxfordo.l.v. PeterHaworth, 21/22 september1996
een droomworl<shop
Peterstarttemet de warming up door ons
in tweetallenuit te laten wisselenover
recentedromendie we hebbengehad.
'image'
Vervolgensliet hij ons kort een
neerzettenuit onzeeigendromen. Doel
was om zo te kunnenbepalenwie voldoendeopgewarmdwas om een droom te
gaanonderzoeken.Kenmerkendwas dat
Peterdit in eenhoog temPovan ons
vroeg. Ieder kwam zo voldoendeaan
bod. Daarnabegonhet echtewerk.
De procedurewas als volgt:
1. Scenesettingvan eenbelangrijk momentop de dag van de droom en van de
eigenslaapkmer:slaapritueelen in bed
gaanliggen.
2. Op het tapijt de 'images'van de
droom neerzettenen werken met rolwisselingen.
3. Stop:niet tot actieovergaan.
4. Terug naarhet bed: denk aan de verdoor de rolwisselingendie je
anderingen
droom hebt ervaren.
in de gespeelde
5. Sharing.

Op uitnodigingvan iemanduit de psyin Oxford heb ik in
chodramagroep
september1996een droomworkshoP
gevolgd. Hierondervolgt eenkorte
impressievan dezeworkshop,m.n. gericht op de verschillenmet de klassieke
psychodramawerkwijze.
De workshopbestonduit vier dagdelen.
De groep telde zes deelnemersonder
leiding van PeterHaworth. Hij is een
en gereervarenpsychodramaregisseur
Association
of
gistreerdbij de British
Psychodrama.Hij leidt de vier jaar
durendeopleiding tot psychodrama-regisseur van de Oxford groep. De locatieis
een groot klaslokaalmet eengroot tapijt
op de vloer welke dient om de droom op
uit te werken. Naasthet tapijt r$/aren
grote kussensgelegdwelke als bed dienst
deden.De scenesettingnaasthet tapijt
was altijd gericht op de slaapkamer,op
het tapijt werd hetgeenzich in de droom
afspeelde,neergezet.Op het momentvan
werken met dromenwerdende ramen
geblindeerd.Het werd schemerdonker.
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workshopde groepzelf minderbetrokken is dan bij eenpsychodrama-workvindt er geenanalyse
shop.Daarnaast
plaats.Het blijft een experimenteelexploreren.De regisseurwerkt met de
symbolenof met de emotiesin de
droom. Hij gaatde protagonistdus niet
vooruit en zorgt ervoor daÍ.dezeook niet
in actiegaat. Dan zou het namelijk een
psychodramawordenvan de werkeldkheid en dat is niet in het contractafgesproken.

Bij het kiezen van de eersteprotagonist
bleekdat er vier van de zesmensen
protagonistwilden zijn. Peterging hiermeeom op een voor mij nog onbekende
werkwijze. Hij liet de deelnemerszelf de
voorkeur voor een bepaaldeprotagonist
uitspreken.Zo bleven er nog twee mogetijke protagonistenover. Peterkoos toen
zelf als regisseurdegeneals protagonist
met wie hij zich op dat momenthet
meestverbondenvoelde.
Het contract, of wat wij in Nederlandde
beginvraagnoemen,dat wordt afgesloten
is bij het werken met dromenelke keer
hetzelfde,namelijk het kijken naarde
droom. Er wordendus niet zoalsin het
klassiekepsychodrama,verbandenmet
het verledengelegd. Het is de bedoeling
om gewoonbij de droom zelf te blijven
en niet te gaananalyseren.De protagonist werkt delen van de droom uit. De
regisseurkiest bepaaldemomentendie
belangrijk lijken voor de protagonistom
dezeactief te laten rolwisselenmet elementendie in de droom voorkomen.
Een voorbeelduit mijn eigendroom was
dat ik mijn rugzakjemoestzijn en het
gezichtdat op een auto was geschilderd.
De protagonistdoet zelf de rolwisselingen. De regisseurvraagtop sommige
momentenaan de koorledenof zij een
bepaalderol willen vervullenzonderdat
ze er woordenbij gaangeven.Zij vertegenwoordigenslechtsde rol maarleven
dezeniet uit. En hiermeekomenwe op
eenbelangrijk gegeven:de koorleden
gaanniet actief uit zichzelfdubbelen
want er kan niet ingeleefdworden.

Het is aande protagonistwat hij zelf met
de ervaringendoet. Door de rolwisselingen komt hij vaak tot inzichten,zoalsik
ook zelf heb kunnenervaren.Deze worden in de sharingge-uit en kunnenweer
wel op de werkelijkheidbetrekkinghebben. De koorledenuiten zelf tijdens de
sharinghun herkenningop elementenuit
de droom. Gewaaktmoet worden voor
het gevenvan interpretaties.Het gaat
niet om het analyserenvan de droomgegevens.
Ik werd het meestgeraakttijdens het
werken met mijn eigendroom. Daar zit
ook de waarde.Als koorlid bij de
droomuitwerkingenvan de andereprotagonistenkon ik slechtstoeschouwerzdn
en werd niet geraakt.Het werd vaak toch
tijdensde sharingfilosoferenaan de hand
van herkenningop elementenuit de
anderedromen.
Geleerdheb ik van de regisseurdie erg
sterk was in het doorvragenaan de protagonist wat betreft waaromhij voor be'You
paaldemomentenkoos, zo van:
said: this is important,why is this important for you?' en bij voortduring vragen:
'What is the point?'.
Ook de verschillenmet het klassieke
psychodramavind ik boeiend.Het op
van verdezewijze leren onderscheiden
ik de
maakt
dat
schillendewerkvormen
methodiekenscherperzal kunnenhanteren.

Het blijft de droom van de protagonisten
het is geenwerkelijkheid. Dit betekent
dat de koorledenwel kunnenkijken,
maar zich niet moetengaaninleven. Zij
kunnenslechtsop verzoekvan de regisseur auxiliary worden zonderdat ze een
eigeninvulling gaangevenaandezerol.
Dit geeft ook aan dat bij eendroom19

