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SPEL EN DRAMA BIJ IMAGINATIE IN THERAPIE EN COACHING 

Aukje Reinders 
 

All the world’s a stage 

William Shakespeare 

Als coach en supervisor vind ik het spannend te onderzoeken hoe dramamethoden in mijn 
praktijk toegepast kunnen worden. Het werd voor mij opnieuw een uitdaging hoe ik spel en 
drama bij  imaginatie zou kunnen inzetten. In dit artikel geef ik eerst een korte uitleg over 
drama en de verschillende dramamethoden. Dan schets ik de belangrijkste ingrediënten 
van spel en drama en welke stappen nodig zijn om tot spel te komen. Vervolgens illustreer 
ik met drie praktijksituaties het inzetten van een aantal dramavormen binnen 
imaginatiesessies. Met een korte samenvatting en literatuuropgave besluit ik dit artikel.  

 

Imaginatie en drama 

Imaginatie en drama hebben met elkaar gemeen dat zij uitgaan van innerlijke beelden.   
Onze gedachten, gevoelens en  gedragingen worden voor een groot deel bepaald door de 
(onbewuste) innerlijke beelden. Verbeelden is een krachtig psychologisch middel waarop 
psyche, lichaam en concreet gedrag het meest beïnvloed kunnen worden. Neuroloog 
Ramachandran zegt het zo: ‘beeldvorming behoort tot het meest eigene wat de mens 
bezit. Het kleurt en vormt de beleving van zichzelf en van de wereld.’ (Taal, 2015). 

Bij imaginatie en drama maakt een begeleider bewust gebruik van de verbeelding. Bij 
imaginatie door de cliënt zich bewust te laten worden en zijn weg te vinden in zijn innerlijke 
beelden. De dramabegeleider laat de cliënt zijn innerlijke beelden uitbeelden met behulp 
van passende dramavormen. In beide situaties is het de bedoeling dat de cliënt leert 
regisseur te worden over zijn eigen beeldenwereld en deze vertaalt in concreet, doelgericht 
gedrag. 

 

Drama nader bekeken 

Drama betekent ‘handeling’ in het Grieks en dat is precies waar het bij drama om gaat: 
stem en beweging zijn essentiële instrumenten waarmee verbeelding wordt uitgedrukt. Dit 
onderscheidt drama van andere kunstzinnige uitdrukkingsvormen zoals muzikale, 
beeldende, dansante, literaire of audiovisuele vormen. De overeenkomst ligt in het proces 
van het uitdrukken van verbeelding, om het tot uitdrukking brengen van je binnenwereld. 
Het verschil wordt bepaald door het instrument, de expressievorm waarmee je 
communiceert (Vane, 1996). Bij drama gaat het om de begrippen handeling, gestalte en  
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gedrag. Specifieke kwaliteiten van drama zijn het fysieke, actieve aspect, het gebruik van 
het lichaam en het gebruik van lichamelijke ervaringen. Drama zet aan tot het in beweging 
komen van de cliënt (en de begeleider bij een individuele begeleiding). Het is een speelse 
manier waarbij humor (maar ook verdriet) vrijkomt.  

Phil Jones (Cleven, 2004) noemt vijf gebieden die van belang zijn bij communicatie binnen 
dramatische scenes: mimische expressie (aan de gezichtsuitdrukkingen van de cliënt is te 
zien hoe hij het spel ervaart bijvoorbeeld kijkt hij angstig of kijkt hij trots); gebaren en 
houdingen (zit een cliënt roerloos in de stoel of maait hij juist druk met zijn armen) ; 
bewegen in de dramatische ruimte (maakt de cliënt slechts voor een klein gedeelte 
gebruik van de ‘spelruimte’ of neemt hij juist veel ruimte in van het van te voren 
afgesproken speelveld);  stemexpressie (spreekt de cliënt met een zachte, monotone stem 
of juist met een luide en krachtige stem)  en vaardigheden van het lichaam (hoe soepel of 
juist hoe stram beweegt de cliënt, hoe beweegt de cliënt zijn hoofd en ledematen). 

 

Dramamethoden 

De meest gebruikte dramamethoden komen voort uit drie (psycho)therapeutische 
stromingen: gedragstherapie, psychodrama en dramatherapie. Ik beperk me hier tot 
psychodrama en dramatherapie omdat ik heb gemerkt dat de technieken van deze 
stromingen zeer bruikbaar zijn in imaginatiesessies.  

Psychodrama is een methode die gericht is op het laten uit spelen van problemen van 
cliënten. In een groep spelen groepsleden rollen uit van de (innerlijke) belevingswereld van 
een cliënt.  In een individuele setting (monodrama)  speelt de begeleider zelf mee. Er zijn 
een aantal basistechnieken zoals: 

- Dubbelen: deze techniek geeft rechtstreeks toegang tot de gevoelslaag door als 
begeleider in de ik-vorm uit te spreken wat je als begeleider vermoedt, 
veronderstelt of aanvoelt wat je cliënt ervaart. Het gaat om empathisch 
meebewegen. Je cliënt is aan het zoeken. Je verwoordt nu, alsof je de cliënt bent: 
‘Frank (echtgenoot), ik wil niet dat je vanavond weggaat. Ik wil rustig de tijd nemen 
om het over Michael (zoontje) te hebben nu hij het zo moeilijk heeft op school.’ 
Daarna vraag je aan de cliënt of het klopt wat je hebt gezegd. Als je dubbeling klopt, 
neemt je cliënt het over, of geeft een correctie. 

- Spiegelen: de cliënt ziet door de ogen van een ander (jij als  begeleider) hoe hij eruit 
ziet en handelt. Je houdt hem/haar een spiegel voor. Een beetje overdrijven mag. 
Dan wordt de cliënt om commentaar gevraagd. Doordat het spel is, kan een cliënt 
deze feedback meestal redelijk goed ontvangen. 

-       Rolwissel: bij het opzetten van een scene komen er andere personen voor: een 
vrouw, een collega of voorwerpen zoals een hangmat die uitnodigt tot luieren, een leeg 
schrift dat kan staan voor ‘de boekhouding’. Jij kunt als begeleider deze rollen spelen 
en zo je cliënt laten ervaren hoe anderen hem ervaren, of je kunt de andere personen 
of abstracte begrippen door stoelen of voorwerpen hun rollen laten spelen. Zo kunnen 
stoelen gebruikt worden als balie, een huis, een barricade. Jouw cliënt laat in een  
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rolwissel aan jou zien hoe de ander (of anderen) hun rol moeten spelen. (Mulder, 
2011). 

Drama(therapie) biedt een scala aan methoden variërend van vrij spel, theater(sport) 
oefeningen, concentratieoefeningen, poppenspel, maskers, fysiek spel, rollenspel, 
stemexpressie, korte toneelteksten, het uitspelen van sprookjes, verhalen. Welk spel 
gekozen wordt, is afhankelijk van het doel, de problemen en de beperkingen en 
mogelijkheden van de cliënt.  

Zo zijn er projectieve technieken of verhullende technieken waarbij de cliënt zich 
minder openlijk hoeft te tonen. De cliënt hoeft zichzelf niet in te zetten als materiaal 
(bijvoorbeeld zelf een rol spelen), maar verhult zijn eigen vraagstukken door gebruik te 
maken van materiaal. Daarbij kun je denken aan het gebruik van voorwerpen,  hand of 
vingerpoppetjes of  maskers. Daarnaast zijn er  open technieken waarbij de cliënt wel 
zichzelf inzet als middel, bijvoorbeeld zelf een rol spelen in een improvisatiespel of een 
sprookje uitbeelden met stem en beweging. In de hierna beschreven praktijksituaties 
kun je voorbeelden lezen van zowel projectieve als open technieken.  

 

Kenmerken van spel en drama 

1.1. Creativiteit en verrassing 

Net zoals bij imaginatie, wordt bij spel en drama gebruik gemaakt van 
creativiteit en spontaniteit.  Het gaat erom dat  ‘niets is wat het lijkt te zijn’ (een 
lap stof is een klein kind, een rugzak wordt gebruikt om de last aan te geven die 
iemand ervaart in zijn werk)  en ‘in de verbeelding is alles mogelijk’. Er zijn 
verschillende werelden op te roepen, afhankelijk van de bril die je opzet. Als je je 
open durft te stellen en durft te laten verrassen door je impulsen, zijn er 
mogelijkheden en oplossingen mogelijk die je van te voren niet had kunnen 
bedenken.  

1.2. In beweging komen 

Het letterlijk in beweging komen is van groot belang.  Je gedachten (en beelden) 
veranderen door fysieke activiteiten zoals hardlopen. Acteurs maken daar 
gebruik van door al lopende hun teksten te leren. De lichamelijke kant van een 
dramatische actie heeft vaak een stimulerende invloed op de innerlijke 
beeldenstroom. De uiterlijke beweging zorgt voor een innerlijke impuls. Deze 
innerlijke impuls kan weer tot een nieuwe uiterlijke impuls leiden, zodat er een 
spelstroom ontstaat. (Vane, 1996). 

1.3. Verbeelding:  in spel en drama wordt de werkelijkheid verbeeld. Deze 
werkelijkheid wordt niet helemaal uitgebeeld, maar wel de essentie ervan. Zo 
heb ik aan een supervisant gevraagd de relatie met zijn stagebegeleider aan te 
geven met behulp van voorwerpen die hij bij zich had. De supervisant zette zijn 
paraplu op de tafel en kroop daarachter weg, de stagebegeleider projecteerde 
hij in zijn rugzak die hij in een hoekje van de kleine ruimte plaatste. Al doende  
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wordt zichtbaar en voelbaar hoe deze supervisant zijn stagebegeleider beleeft.  
Al doende wordt de belevingswereld gevormd, veranderd en opnieuw vorm 
gegeven. Het spel schept een eigen wereld, met eigen regels. Er is sprake van 
een dubbele realiteit: de spelers zijn zich bewust van de realiteit binnen het spel 
en van de realiteit van de ervaring dat de spelers aan het spelen zijn. Zoals Lex 
Mulder verwoordt: ‘het is echt en niet echt. Het is spel en werkelijkheid.’ 
(Mulder, 2011).    
 

2. Alsof:  het spel wordt gespeeld en de cliënt kan helemaal opgaan in het spel, zo 
echt heeft hij het spel ervaren. Er ontstaat een bewustzijns toestand waarin de 
cliënt geen weet meer heeft van tijd, ruimte en plaats  en zich volledig overgeeft 
aan het ervaren van de innerlijke beelden (de vijfde dimensie). (Taal 2015).  
Binnen deze imaginaire ruimte  kan een geheimzinnige sfeer ontstaan die raakt 
aan het mysterieuze, of er kan juist een vrolijke, lichtheid ontstaan waarin veel 
gelachen kan worden. (De Ronde, 2015). 

 
3. Actie, spelen en ensceneren: als begeleider moet je zelf bereid zijn in actie te 

komen. Wil je de cliënt in beweging krijgen, is het van belang om zelf het goede 
voorbeeld te geven. Dat werkt stimulerend op de cliënt die vaak gewend is om 
over de problemen te praten in plaats van de problemen met elkaar uit te 
spelen. Door het uitspelen van een situatie ervaart de cliënt aan den lijve welke 
aspecten er zijn aan deze situatie en hoe hij daar letterlijk op reageert door zijn 
woorden, houding, gebaren, stem en mimiek. Er kunnen zaken zichtbaar 
worden die in een gesprek verdoezeld worden. Zo had een cliënt moeite nee te 
zeggen tegen opdrachten van haar leidinggevende. Toen we de situatie 
uitspeelden bleek de cliënt pal tegenover haar leidinggevende te zitten 
waardoor het heel makkelijk was haar aan te spreken. Door een andere stoel in 
de vergaderruimte te kiezen, kon de cliënte ontsnappen aan het sterke appel 
van haar leidinggevende. In het gesprek was dit aspect onderbelicht gebleven. 
Mijn taak als begeleider is om de cliënt te verleiden in actie te komen. ‘Zullen 
we eens kijken waar jij zat en waar je leidinggevende zat?  Zet de tafel en 
stoelen maar eens precies zo neer. Ga eens zitten? Hoe kijkt jouw 
leidinggevende dan? En laat eens zien hoe jij daarop reageert? Zullen we nu 
eens onderzoeken hoe het ook anders kan? Bij het uitbeelden van situaties 
gaat het niet om verkleedkleren, maar om gebruik te maken van voorwerpen 
die makkelijk voorhanden zijn (Mulder, 2011). 

 

Wat kun je met spel/drama bereiken 

Spel en drama zijn ervaringsgerichte vormen die ingezet kunnen worden om 
verschillende doelen te bereiken:  

- om situaties, problemen of uitdagingen te onderzoeken. 

- Om nieuwe gedrag te oefenen en te ontwikkelen. 
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- Om nieuwe kwaliteiten en talenten te ontdekken.  

Doelen kunnen gericht zijn op het cognitieve niveau, het niveau van handelen en het 
niveau van gevoel. Het cognitieve niveau komt voort uit de psycho-analyse en is gericht 
op inzicht. Het niveau van handelen komt voort uit gedragstherapie en is gericht op 
gedragsverandering. Het niveau van gevoel, belevingen, komt voort uit de 
cliëntcenterend stroming en is gericht op gevoelens ervaren, benoemen en empathie. 
(Cleven, 2004). Mensen weten met hun lichaam meer dan dat ze met hun bewust 
verstand onder woorden kunnen brengen. (De Ronde, Polyani, 1966). Door middel van 
spel en drama wordt dit lichamelijke weten geactiveerd door het via de actie in het hier 
en nu uit te spelen. De speler doet ontdekkingen door in het spel te materialiseren en 
te visualiseren wat hij wil onderzoeken en begrijpen. De werkzaamheid van de 
dramawerkvormen wordt gezocht in de nieuwe inzichten en ervaringen die binnen de 
ruimte van het spel worden opgedaan en doorleeft (De Ronde, 2015). 

 

Hoe verloopt een spel 

Zoals eerder aangegeven ontstaan spel niet zomaar, maar wordt door de begeleider 
een aantal stappen gezet om de imaginaire wereld op te roepen: de begeleider vertelt 
eerst kort iets over de komende oefening en zonodig over de achtergrond van de 
oefening. Mogelijk wordt er al iets zichtbaar over wat er gaat gebeuren in het spel door 
het alvast neerzetten of neerleggen van materialen.  Vervolgens staat de begeleider 
zelf op en nodigt de klant uit hetzelfde te doen. Dan volgen er verschillende spelrondes 
met elementen van herhaling en variatie. Tussen deze spelrondes worden de 
ervaringen kort nabesproken op een plek buiten het spelvlak. Ter afronding vraagt de 
begeleider om stil te staan wat er binnen het spel is gebeurd en om deze indrukken 
weer te geven in woorden, of in een tekening. Dan wordt het spel losgelaten. Het 
spelmateriaal wordt bij elkaar gebracht en ingeleverd. Dan maakt de begeleider een 
afsluitende opmerking om weer terug te keren in de realiteit van het ‘hier-en-nu’.(De 
Ronde, 2015). 

 

 

Casus 1: Ron, de meegaande medewerker 

Met Ron, een twintiger met een lichtautistische stoornis, heb ik verschillende 
dramavormen toegepast. Hij riep mijn hulp in om zich assertiever op te stellen ten opzichte 
van zijn overheersende baas. In de eerste sessie spelen we het sollicitatiegesprek tussen 
hem en zijn baas na door middel van een interactiedrama (het zo nauwkeurig mogelijk 
naspelen van een situatie). Het doel hiervan is om tijdens het spel te ontdekken hoe Ron 
in het gesprek met zijn baas gehandeld heeft en de reacties van zijn baas op zijn woorden 
en gedrag. (Actief met elkaar de probleemsituatie onderzoeken).  
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Eerst laat ik Ron de rol van zijn baas spelen (rolwisseling), zodat ik een indruk krijg wat de 
man had gezegd en hoe hij deed.  In een tweede spel waarbij ik de rol van zijn baas speel, 
wordt me al snel duidelijk dat Ron me alle ruimte biedt om hardop te twijfelen aan zijn 
capaciteiten. Hij kijkt mij niet aan, geeft geen weerwoord en zakt hoe langer hoe meer 
onderuit. In het nagesprek vertelt Ron dat hij zich in nieuwe situaties onzeker voelt en zich 
terugtrekt. In de tweede sessie geef ik hem een vrije spelopdracht: Ron gaat bij zijn vriend 
Klaas een James Bond dvd terugvragen. Ook in dit spel stelt Ron zich weifelend op. Het 
kost me als Klaas, zijn vriend, geen enkele moeite hem af te poeieren. Later vertelt Ron 
me dat hij zich weliswaar iets steviger durft op te stellen bij zijn vrienden, maar zich 
inhoudt omdat hij bang is de relatie op het spel te zetten. Dan vraag ik Ron om zich in een 
imaginatie een symbool voor te stellen dat hem kan helpen zijn innerlijke  kracht te 
ontwikkelen.  Het lukt hem goed zich te ontspannen. Al snel krijgt hij een beeld van zijn 
moeder. Ik ben even verrast, maar realiseer me dat het gaat om zijn innerlijke beeld: zijn 
moeder staat voor hem symbool voor kracht. Nadat Ron zich eerst heeft geconcentreerd 
op het beeld van zijn moeder, spelen we het terugvragen van de dvd opnieuw. Nu voel ik 
als Klaas geen ruimte meer doordat Ron zeker overkomt in zijn lichaamshouding, zijn 
mimiek en zijn woorden. Ron krijgt zijn dvd moeiteloos terug.  

Daarna spelen we een paar sessies met behulp van Begeleid Toneel:  een spelmethode 
die gebruik maakt van korte, bestaande toneelteksten die aansluiten bij zijn probleem. Hij 
krijgt van mij – onvoorbereid – een korte toneeltekst in zijn handen die we onmiddellijk 
gaan uitspelen. Het doel van deze tekst is om zijn assertiviteit te testen en te ontwikkelen.  
Ik probeer hem zo dicht mogelijk bij het gespeelde personage te laten komen, door het 
geven van spel- en regieaanwijzingen over mise-en-scène, inleving en theatraal-fysieke 
uiting van emoties. Ik gebruik eerst open teksten die op verschillende manieren ingevuld 
kunnen worden. Zo speelt Ron een winkelier die zijn winkel gaat sluiten en kom ik als 
koper voor een bijna dichte deur. Ron is vrij in de manier waarop hij de rol van winkelier 
speelt. Eerst is hij te vriendelijk, maar in de derde versie lukt het hem mij op een prettige 
doch heldere manier de deur te wijzen. Daarna volgen meer  gesloten teksten, die minder 
eigen interpretatiemogelijkheden bieden (bijvoorbeeld een scene waarin Ron in de tekst 
gedwongen wordt boos te worden op een collega).    

Elke scène spelen we twee tot drie keer uit, waarbij Ron door middel van mijn aanwijzingen 
ander, effectiever, non-verbaal gedrag laat zien. Steeds bereidt Ron zich op een spel voor 
door zijn helpende symbool (zijn moeder) voor te stellen. We hebben veel plezier en hij pikt 
mijn aanwijzingen snel op. (Voor een uitgebreide beschrijving van deze methode zie mijn 
artikel op mijn website www.aukjereinders.nl).  

Met Ron speel ik steeds mee in verschillende rollen omdat ik het bij zijn thema 
(subassertief) belangrijk vind dat hij ervaart hoe hij met zijn gedrag (verbaal en non-
verbaal) de ‘ander’ als het ware uitnodigt om in de meermachtige rol te stappen. Door hem 
meerdere keren te laten oefenen met nieuw, effectiever gedrag, ervaart hij aan mij (in 
verschillende rollen) dat zijn gewijzigde gedrag bij mij (in een bepaalde rol) óók leidt tot 
ander (meer gematigder) gedrag. Deze ervaringen zijn voor hem leerzaam en vergroten zijn 
zelfvertrouwen. Ze geven hem een krachtiger, sterkere uitstraling.  Van te voren spreek ik 
met Ron door hoe de spelsituaties eruit komen te zien, waar de speelruimte is en waar we  
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het spel zullen nabespreken (op onze ‘praatstoelen’).  Zijn vorderingen kan hij niet inzetten 
op zijn werk, want hij wordt tijdens zijn proeftijd ontslagen. We sluiten ons traject af, nu in 
de vorm van roltraining:  we oefenen een sollicitatiegesprek voor een nieuwe baan. Het 
gesprek gaat hem goed af. Met vertrouwen in een nieuwe toekomst neemt Ron afscheid 
van mij.  

 

 

Casus 2: De bedreigende beschermer 

Fiona roept mijn hulp in om haar kwaal (prikkelbare darmsyndroom) beter te accepteren. 
In een explorerende imaginatie ziet zij een grote zwarte figuur die met een grote geheven 
hand een klein in elkaar gedoken figuurtje nadert. (Zie foto).  Wanneer Fiona vervolgens 
door middel van rolinleving deze figuur uitbeeldt, komt ze langzaam op mij aflopen terwijl 
ze haar handen naar me uitstrekt. Ze stopt op een halve meter afstand en zegt dan 
langzaam: ‘Jeetje, ik verstik dat kleine kind, dat voel ik nu zo duidelijk!’. De tranen schieten 
in haar ogen.  

                                

Het fysiek ervaren en het doorvoelen van een innerlijk beeld  is de kracht van drama. Al 
spelend doet Fiona een nieuwe ontdekking over het beeld dat zij kreeg in de imaginatie. 
Moreno, de grondlegger van psychodrama, benoemt deze ervaring als: ‘in the action is the 
thinking’.    

Wanneer we deze ingrijpende ervaring nabespreken, geeft Fiona aan dat zij graag op een 
goede manier voor het kleine kind wil zorgen. ‘Kun je me in een nieuw spel laten zien hoe 
je dat dan doet?’ En zo laat Fiona in een tweede spel zien hoe de zwarte beschermer wel 
op een passende manier voor het kleine kind kan zorgen. Ze gaat naast het kleine kind 
zitten (verbeeld door een lap op de grond), kijkt langzaam opzij en legt dan voorzichtig een 
arm om het denkbeeldige kind heen. Daarna komen haar tranen: zij is geraakt door de 
zachtheid van de beschermer. 

Zij voelt geen behoefte meer de rol van het kind te spelen. Ze koestert haar geraaktheid en 
slaat tot slot nog een keer voorzichtig haar arm om het kind. In tegenstelling tot de eerste 
casus waarbij ik steeds meespeelde, speelt Fiona de situaties zelf uit. Het gaat hierbij 
meer om het onderzoeken en uitbeelden van haar innerlijke beelden dan om het zo 
nauwkeurig mogelijk nabootsen of oefenen van interacties met derden. Ik geef Fiona als  



8	
	

 

voorbereiding op haar tweede spel wel aanwijzingen. Zo kan zij een lap kiezen voor het 
kind (er liggen een aantal lappen in de ruimte). Nadat ze haar spel heeft beëindigd, vraag 
ik haar om nog een keer de voorzichtige omhullende beweging te maken naar haar kind, 
zodat zij de lichamelijke sensatie in haar lijf kan opslaan en zonodig later weer bij zichzelf 
kan oproepen. 

Al spelende ontdekt Fiona dat haar beeld in de imaginatie voor haar symbool staat voor de 
manier waarop zij omgaat met zichzelf en haar kwaal. Door het werken met symbolen kan 
de cliënt diverse aspecten van een ervaring belichten, afstand creëren en betekenis geven.  

In het nagesprek refereert Fiona aan eerdere voorvallen waarin ze deze grote, zwarte 
figuur ingezet heeft, ten koste van zichzelf. Eigenlijk kent ze deze figuur al heel lang. Ze 
ziet de functie van de beschermer in, maar de manier waarop hij dat doet past niet meer. 
De imaginatie en het spel vormen de opmaat voor een mildere kijk op zichzelf en een 
grotere acceptatie van haar kwaal. 

 

 

Casus 3: Margot en de wolvenenergie 

In de intake geeft Margot aan dat zij, proefcliënte, geen echte hulpvraag heeft. Ik zet haar 
een mandje met vingerpoppetjes voor en vraag haar welke personages er op dit moment in 
haar leven spelen. Zij kiest een olifant uit (deze staat voor initiatief, wijsheid), roodkapje 
(leuk, sprookjes), een heks (óók een vorm van wijsheid en kracht), een gans (durft nu wel 
te vliegen terwijl haar overleden partner vliegangst had en ze daarom niet vlogen), de 
leeuw (staat voor kracht) en de haas en het jong (zorg voor het kleine kind, ook haar eigen 
innerlijke kind). Kracht is het overkoepelende woord bij deze personages.  Toch mist 
Margot kracht als ze in haar dagelijkse leven onderdeel van een groepje is. Ze voelt zich 
dan als een oud vrouwtje in de recreatiezaal van een bejaardentehuis: rustig luisterend 
naar de anderen en alleen zacht praten tegen degene die naast haar zit.  Ze kiest voor de 
wolf om haar eigen kracht in groepen te laten zien. (Zie foto).  
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De wolf blijkt een krachtige hulpfiguur te zijn. In een innerlijke verbeelding krijgt Margot het 
beeld van twee honden in een mand in de keuken ergens in een huisje. Wanneer Margot 
dit  beeld heeft getekend en zich met dit beeld verbindt, blijken hondenoren en 
hondenlijven te transformeren in wolven. De wolf in haar lijkt zich duidelijk aan te dienen. 
Ik vraag haar als huiswerk een sprookje te schrijven over de wolf. Margot schrijft een 
sprookje over een jonge wolf en zijn wijfje. In de sessie erna spelen we het door haar 
geschreven sprookje uit. Het belangrijkste thema is samen de wijde wereld intrekken.  

Bij het uitspelen neemt Margot eerst de rol op zich van de jonge wolf (rolinleving). Zij loopt 
met grote stappen in de ruimte, haar armen zwaaien woest rond haar lijf. Eerst begint ze 
zacht te grommen, maar later wordt dat geluid sterker. Haar lichaamshouding is gebogen, 
haar blik geconcentreerd. Dan volgt in een  vrij rollenspel een gesprek tussen de jonge wolf 
en zijn vader. Margot zet als jonge wolf eerst in met een zachte stem. Nadat ik haar vraag 
het beeld van de jonge wolf zoals zij dat daarvoor uitbeeldde, opnieuw op te roepen, lukt 
het haar veel beter op een krachtige manier de vaderwolf te laten weten dat hij vertrekt en 
zijn eigen weg gaat.  In de nabespreking vertelt Margot hoe zij tijdens het spel merkte hoe 
diep haar verlangen naar een nieuwe levenspartner is. 

Om de wolvenenergie bij zich te houden, schaft zij zich een steentje aan dat zij als helpend 
symbool bij zich draagt. Later vertelt ze me dat dit steentje er al een aantal keren voor 
heeft gezorgd dat ze meer durft te zeggen in gezelschap. Twee maanden na onze sessies 
vertelt ze me dat ze een leuke man heeft ontmoet. En zo eindigt haar sprookje….. 

 

Vingerpoppetjes en voorwerpen 

Het werken met  vingerpoppetjes of andere kleine (dier)figuren is een projectieve 
dramavorm. De cliënt heeft veel vrijheid de eigen innerlijke beelden te visualiseren en 
materialiseren op een speelse en veilige manier. Daarom is deze vorm geschikt in situaties 
waarin een focus ontbreekt (zoals bij Margot), maar óók bij moeizaam verlopende 
interacties of bij het verkennen van innerlijke conflicten of thema’s uit de dagelijkse 
praktijk  van het leven.  (Bijvoorbeeld zoek voorwerpen voor positieve en negatieve 
aspecten in je werk). Zo laat ik Eva, (leersupervisor in opleiding)  die zich laat overspoelen 
door de brij aan woorden van haar cliënt, maximaal drie kleine dierfiguren uitzoeken voor 
haarzelf en voor cliënt (zie foto). De opstelling werkt verhelderend: zij ziet meteen in dat 
haar dierfiguren niet opgewassen zijn tegen de pauw van haar cliënt.  Als ‘krachtdier’ kiest 
zij vervolgens voor zichzelf een leeuw. Voor haar cliënt kiest zij een eendje, om de 
kwetsbaarheid achter de pauw te benadrukken.  Onmiddellijk ervaart Eva meer ruimte: zij 
bedenkt terplekke krachtige zinnen die ze kan gebruiken. Tegelijkertijd heeft zij meer 
begrip voor de grote kwetsbaarheid (het eendje)  die haar cliënt verstopt achter de 
opgeblazen pauw. Ook in latere sessies blijven de leeuw en het eendje belangrijk. Zo roept 
Eva voor elk gesprek haar leeuw op, waardoor zij beter de regie houdt in de gesprekken die 
ze voert. 
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Deze dramavorm werkt óók heel goed wanneer cliënten er (nog) niet aan toe zijn om zelf 
een rol te spelen. De beelden creëren een veilige afstand, terwijl er toch op een actieve en 
speelse manier thema’s verkend of uitgediept worden. Een volgende stap in het proces 
kan zijn om de cliënt een rolwissel te laten doen met één van de voorwerpen en vervolgens 
de cliënt in deze rol te interviewen. Door middel van dubbelen (in de ik-vorm verwoorden 
wat je als begeleider vermoedt of aanvoelt) of spiegelen (hoe zie je de cliënt doen) kan een 
verdere verdieping plaatsvinden. 

 

Drama, een toegevoegde waarde 

Het fysiek ervaren en doorvoelen van innerlijke beelden vind ik de kracht van drama. De 
cliënt doet al handelend binnen de ruimte van het spel nieuwe inzichten en ervaringen op.  
De opgedane inzichten en ervaringen zijn vaak verrassend, intens en beklijven langere tijd.  
Imaginatie, spel en drama doen een beroep op de verbeelding, creativiteit en spontaniteit 
van begeleider en cliënt. Bij drama speelt het lef om daadwerkelijk in actie te komen en 
deze elementen in een imaginaire situatie uit te beelden. 

Drama en innerlijke beelden versterken elkaar in hun uitwerking: door het uitspelen van 
innerlijke beelden krijgt een cliënt een sterke fysieke beleving die later weer opgeroepen 
kan worden. Het opnieuw oproepen van helpende innerlijke beelden voorafgaande of 
tijdens een spelsituatie versterkt de houding en het handelen van de cliënt. Mijn ervaring 
is dat drama zorgt voor een verrijking en verdieping van het imaginatieproces. Ik kan 
vakgenoten dan ook aanraden: ‘gewoon doen!’. 
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