TNTERVIEW
door Hans Verdonschoten Tíek van Laenen
Leni Verhofsta.dt:'Ik ben eencomplexmens'
De serie 'kopstukkenvan het psychodramain de lage landen' wordt vervolgd. Namensde
en namenshet Bulletin de interviewers
kopstukkentreedtop Irni Verhofstadt-Denève
de campervan lrni
keer
is de speelplaats
van
Loenen.
Deze
en
Tiek
Hans Verdonschot
staat.
die naasthet universiteitsgebouw
Verhofstadt-Denève,
En zo beginnenwij in een niet alledaagse
omgevingons interview.

De bedoelingis dat wij Leni ontrnoeten
bij de camper.Het interview zou plaatsmaar
vinden in het universiteitsgebouw,
kunnenwe er niet
door omstandigheden
in. Op uitnodigingvan Irni nemenwij
dan ook plaatsin de knussecamperom
het interview af te nemen.
Aan dezecamperis Leni zéér verknocht.
Met haar prettigewarmeBelgischetongval vertelt zij ons datzij bijna ieder
weekendmet dezecamperonderwegis.
Veel van dezeweekendsbrengt zij door
aan de Belgischekust, waar zij op dat
momentkan beschikkenover eenprach'verwaartig 'privé-strand', waar haar
loosdekinderen' haarregelmatigopzoeken.
Deze weekendendeeltzij ook wel met
haar man, maar de camperis vooral
ingericht op haar behoeften.

Wie is Leni Verhofstadt-Denève?
is eencomplex
Leni Verhofstadt-Denève
mensdie verschillenderollen in haar
levenvertolkt. Na een langeontwikkeling is zij nu gewoonhoogleraarin de
theoretischeen klinische ontwikkelingspsychologieaan de universiteitin Gent
en trainer in klinisch psychodrama.Ze is
iemanddie graagles geeft, onderzoeken
doet, vreselijk veel moet vergaderenen
verderaande vakgroepverbondenis
voor
alwaarze eenbehandelings-groep
kinderenen adolescenten
begeleidt.
Daarnaastis zij de echtgenotevan een
lieve man en moedervan zoals zij dat
noemthaar'verwaarloosde'kinderen.
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Hoe benje met psychodramain aanraking gekomen?

kunnenstudentendan nog kiezen voor
eendriejarige vervolg-opleidingwaarin
zij zich kunnenspecialiserenin psychodrama.
Dezespecialisatiebestaatweliswaar
ondereenanderenaamnl. ontwikkelingsgerichtepsychotherapie,maar bestaatvoor 90% uit psychodrama-technieken en-vaardigheden.
Voor Irni is het erg belangrijk dat de
universiteitdezemogelijkheidbiedt tot
specialisatie,wat voor haar betekentdat
psychodramaerkendwordt als werkvorm.

Ze vertelt ons dat ze erg grag les geeft,
maar de praktijk wel erg ging missen
binnenhaar lessen.Hierover voeldezij
zich schuldignaar haar studententoe. In
die tijd is zij dan ook op zoek gegaan
nÍLareen werkwijze die zij aan haar
studentenzou kunnenmeegeven.
In 1980is zij in contactgekomenmet
Dean en Doreen Elefthery.
Tijdens één van de workshopsdie zij
daar meemaaktehad zij het gevoel: 'Dit
is het'!
Voor haar was dezewerkwijze eenechte
openbaringen zij werd vreselijk nieuwsgierig naar de achtergronden
van psychodrama. Hiermee begoneen zoektocht
naar de onderbouwingvan de praktijk die
zlj blj Dean en Doreenhad opgedaan.
Vanuit dezezoektochtontstondhet persoonsmodelwaar zij meewerkÍ.
Dit persoonsmodelwordt door haar
uiwoerig beschrevenin haar boek: 'Zelfreflectie en persoonsontwikkeling'.Een
handboekvoor ontwikkelings-gerichte
psychotherapie.

Is het volgensjou noodzakelijkom een
universitairestudiete hebbengevolgd,
om eengoedpsychodramaturgte kunnen
zijn?
Neen, dat vindt zij niet noodzakelijk.
Wel vindt zij het erg belangrijk dat er
basisis, zodatje
eengoedetheoretische
weet waar je mee
als psychodramaturg
bezigbent, datje je bewustbent van wat
je aanhet doenbent met mensen.
Je zult je bewustmoetenzijn van wat er
met mensenkan gebeurenen je moet ook
in staatzijn daaropin te springen.
Zij vindt het jammer dat de universiteit
de vij{arige basisopleidingals voorwaarde stelt alvorensje aan de driejarige
gerichtepsychodrama-opleiding
kunt
beginnen.

Wat is de invloed van psychodramaop je
werk,je leven?
Die invloed is groot. Ik heb psychodrama
leren kennenals eenwerkwijze waarinje
voortdurendbezig bent met het actualiseren van je eigen ontwikkeling.Psychodramageeftje de mogelijkheidom heel
snel te ontwikkelen.
Existentiëlethema'sals levensvragen,
komensnel
angstenen schuldgevoelens
aan de orde.

Hoe benje in aanraking gekomenmet
het werkenmet dromen binnenpsychodramaen waaromboeit dezevormje zo?
Hier komenwe DoreenElefthery weer
tegen.Tijdens een workshopdie Irnie
bij haardeedontdektel-eni dat Doreen
op eenbepaaldemanierwerkte tijdens
maar dat dezewerkdezedroomsessies,
vorm nog niet in schemawas gezet.Dit
had eenenormeaantrekkingskracht
op
I*ni. Zij heeftdezevorm van werken
met psychodramain schemagezet.

Binnende 5-jarige opleidingin Kinderis in het laatste
en Jeugdpsychotherapie
jaar ruimte gemaaktvoor eenblok psychodrama.
Dit blok bestaatuit zevenbijeenkomsten
van ieder zes uur. Na dezeopleiding
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hoe zijn actieswaren,totdatde persoon
in kwestieop zijn bed ligt.
Dan begintde korte herdroming,waarbij
de spelleidereen zo veilig mogelijk
klimaat biedt door met gedemptestemte
sprekenen ook daar waar hij het nodig
acht zijn handenop de ogenvan de
protagonistte leggen.

Wat haarzo boeit is vooralde combinatie van intenswerken met mensenen
de duurzameresultatenvan de droomsessies.
Ztj vertelt ons dan uitgebreidhoe een
bij haar
droomsessie
psycho-dramatische
verloopt met vermeldingvan hoofdfasen
en substadia.Aan de handvan het volgendeschema,datze laat zien:

Dit is het eindevan de warming-upvan
de protagonist,waarnaer over gegaan
wordt naarde droomactie.
Als de protagonistklaar is met zijn hele
droom te vertellen mag hij zelf kiezen
waar hij in zijn droom wil instappen.De
director/spelleiderdirigeert antagonisten
in te stappenals hulp-ego'swanneerhij
dat nodig acht en geeft tekensom kreten
te herhalendie de protagonistuitte.

1. Warming-upfase.
2. Actie-fase.
Warming-upvan de Protagonist:
Korte droombeschrijving;
a.
Constructievan de slaaPkamer;
b.
Constructievan de dag die aan de
c.
droom vooraf ging;
Herdroming(liggendin bed).
d.
Droomactie.
'Stap in de droom/interpretatie
e.
droom-inhoud';
Droomherstructurering;
f.
'Stapin de vemieuwdedroomg.
interpretatie'.
Terugkeernaar de realiteit:
Droom-exit;
h.
Ontwaken/slaapkamer-exit;
i.
met 'reële'
j.
Beknoptpsychodrama
andere(n).
(sharing):
3. Uitwisselingsfase
Aan de handvan eenvoorbeelddat
wordt beschrevenin het artikel van het
1996
Tijdschrift voor Psychotherapie
geeft Lenie verdereuitleg.
De warming-upverschilt niet wezenlijk
van de klassiekemethoden.De gevonden
protagonistbeschrijft in het kort zijn
droom en zijn kamer. Tijdens de beaan
schrijving van de dag voorafgaande
de droom gaatde protagonistop verzoek
van de spelleiderzo getrouwmogelijk na
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Een belangrijketaak van de director
bestaatuit de protagonistin de gunstige
brengenom dezezelfomstandigheden
analyseof zelfverwerkelijkingmogelijk
te maken.De fasena,b,c en d worden
gezienals de voorbereidingop sfeerscheppingen zelfontdekkingin de actieve
(e).
droom-presentatie
Om het handelings-en interpretatieproces
zullen
van de protagonistte ondersteunen
de director en co-directortijdens de
droomactie(e,f en g) niet duiden, maar
wel naargevoelens,associatiesen betekenisseninformeren.De director gebruikt hierbij de jij-vorm en de co-director als dubbelde ik-vorm.

Verder is er eenco-director,die dubbelt
in de ik-vorm alsof de protagonistzelf
aan het woord is.
De droom bij dezeprotagonisteindigde
nadathij badendin het zweetwakker
werd.
wordt
Bij de droom-herstructurering
gevraagdof de protagonistnog iets wil
toevoegenaan zijn droom of misschien
iets wil veranderen.
Hiervoor krijgt de protagonistal liggend
op bed de tijd om te zoekenwat hem
verder beweegt.
De spelleidervertelt dat hij weer in zijn
vernieuwdedroom mag stappen.De
spelleider doet dit door te zeg5en:
"Staop.....enwat zieje nu?".
Ook hierin kan de director hulp-ego's
inbrengen.Op het eind wordt gevraagd
of de droom ten eindeis.

Een cruciaalmomentin de droomactie
ontstaatbij de droomherstructurering(0.
Moreno noemtdit de 're-trainig of the
dream'.Het vermogenhet eigendroommateriaalte objectiveren,en dezevooren
heenongrijpbare(waan)gedachten
te reorganiseren,
droomhallucinaties
herschikkenen uit te breiden,verleent
hun eenopmerkelijkinnerlijke sterkte.
Maar het is ook dikwijls in dit stadium
en voornamelijktijdens de interpretatie
droomin-houvan de geherstructureerde
opden(g)dat een 'droomcatharsis'
tÍeedt, die volgensMoreno tot eenpsychischeintegratiekan leiden.

De droomactieen de warming-uphebben
meer substadiadan de klassiekespelvorm.
Vervolgenskeert men weer terug naar de
realiteit door weer op bed te gaanliggen
en verder te gaanslapen.De protagonist
ontwaalÍ in zijn slaapkameren creëert
een zelfde beeldvan thuis als toen hij
wakker werd uit zijn nachtmerrie.Het
verschil is echternu dat hij met zijn
droom naar
nieuw getransformeerde
benedengaatwaar hij zijn vader ontmoet
in de keuken.
Dan volgt een beknoptpsychodrama
waarin de protagonistwél zijn antagonisten uitkiest en waarbl ook rolwisselingen
plaatskunnenvinden.
Dit is het eindevan de actie fase, waarbij de director samenmet de protagonist
uit de keukenloopt, de cirkel van de
groepsruimtevolgend.De over-gangis
voor sommigeprotagonistenniet zo
eenvoudigen moet zeeÍ zoÍgvuldiggebeuren.
Als laatsteen derdeonderdeelis er de
welke verloopt
uitwisselingsfase/sharing
volgensde gewonespelregels.

Bij vergelijkingvan de gehanteerde
techniekenin het klassiekepsychodrama
zijn er naastfaseverschillenook een
aantaltechnischeverschillen.Om de zeer
specifiekedroomsfeerzoveelmogelijk te
creërenen te behouden,worden alle
'realiteit'
techniekendie te dicht bij de
aansluitenen zo de 'droomtoestand'van
de protagonistzoudenkunnenbreken,
tijdensde fasee,f en g niet toegepast.
Zo zaIde spelleiderniet vragenom de
en anderehulp-ego'suit te
antagonisten
kiezen,maarplaatsthij dezerechtstreeks
in het spelen confronteertde protagonist
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conceptenin de behanFundamentele
deldetheoriezijn: reflectie(opzichzelf en
vraagde wereld),dialectiek,existentiële
gericht
zijn
en
stellingen,zelfwaardering
op ontwikkeling.
Vertrekkendevan de mensals persoon
die tegelijkertijdsubject(IK)en object
(MIJ) in zich verenigt, is het IK in staat
tot reflectieop en constructievan het
MIJ (dit is het subjectievefenome-nologischebeeld- of verhaal- over onszelf
en anderen).
Via het reflectieprocesvan het IK op het
MIJ komt de mensnoodzakelijktot een
aantalfundamentelevraagstellingen:
- Wie ben ik? (Zelf-Beeld).
- V[ie zou ik willen zijn en worden?
Qdeaal-Zelf;.
- Hoe zijn de anderen?(Alter-Beeld).
- Hoe zoudende anderenmoetenzijn?
(Ideaal-Alter).
- V/elk beeldhebbende anderenvan mij?
(Meta-Zelf1.
- Welk beeldzoudenze van mij moeten
hebben?(Ideaal-Meta-ZeIf).

er plotselinBffi€, vergelijkbaarmet de
vluchtig
situatiewaarin droombeelden
voorbij schuiven.
inhouOok het realiteitsconfronterende,
protagonist
door
delijk dubbelenvan de
de co-directoren de anderegroepsleden
en de insprekingvan de hulP-ego's
worden om die redentijdensdezefase
vermeden.
're-trainingof
Moreno acht de fasevan
the dream' samenmet eeneventuele
droomcatharsishet hoogtepuntvan de
droomverwerking.
psychodramatische
Deze ervaring zal eenduurzaampositief
karakterhebbendat elke persoonlijke
interpretatievan de kant van de protago'Inter'
nist overstijgt, of zelfs nog meer:
preta.tionis in the act itself .
Hierna geefi Leni Verhofstadnog een
korte uitleg vanuit eenontwikkelingsgekader.
richt, existentieel-dialectisch
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Deze zesvragenvormende basisvan de
constructievan een therapeutischwerkdat bebaar, 'levend' persoons-model
uitgaat
van een
staatuit zes dimensiesen
voor elk mensunieke, subjectieve(fenomenologische)interpretatievan zichzelf
en de omringendewerkelijkheidop
verschillendebewustzijns-en behandelings-niveaus(zie schemafenomenolovan Leni
gisch-dialectischpersoonsmodel
Verhofstadt-Denève).
Na dezeuitgebreideuiteenzettingeen
laatste vraag: Wat vindt jij van de stelling van Moreno, dat psychodramade
wereld zou kunnenred.den?

beidenzeeronder de indruk van de
eenvouden warmte waarmeedezevrouw
onsheeftduidelijkgemaaktwat psychodramavoor haar betekent.
Een waardevolleavond!!!
HansVerdonschot
Tiek van Loenen
Tijdens het voorjaarsweekendzal Leni
aznwezigzijn en werken met haar
waarbij ze zekertekst en
droomsessies,
uitleg zal willen gevenen haar boeken
ter inzageen verkoop aanbieden.
Literatuur.

Volgens Irni zou de wereld er zeker
veel beter uit zien als psychodramameer
werd toegepast.Daarbij maakt zij de
kanttekeningdat het meer zou moeten
worden toegepast,maar dan wel onder
. Dezebegeleiders
deskundigebegeleiding
moetenin staatzijn de veiligheid te
creërendie voor het goed in de praktijk
brengenvan psychodramazo ontzettend
belangrijkis.
Hierbij geeft zij aan in het verleden
nogal slechteervaringente hebbenopgedaanmet onveiligegroepen,wiens naam
ze liever voor zich houdt. Voor haar
gevoel was men hier te confronterend
bezig en werd er te weinig aandacht
geschonkenaan het biedenvan eenveilige bedding.
Dit biedenvan veiligheid loopt als een
rode draaddoor dit hele interview.
vindt dit de
Leni Verhofstadt-Denève
belangrijkstevoorwaardeom op een
verantwoordewijze te kunnenwerken
met psychodrama.
Ondertussenis het over tienenen moeten
Hans en ik weer eensop weg naar huis.
Maar we vertrekken niet voordat we een
aantalfoto's hebbengemaakÍvan Irni en
haar dierbarecamper.
In de auto op weg naar huis zijn we
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handboekvoor ontwikkelingsgerichte
psychotherapie.
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