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Voorwoord 
 

 

Twee onderzoekswerkstukken. Van twee mensen die al 

jaren met hun cliënten, de bewoners, therapeutisch werk 

doen. En die nu, in de context van hun onderzoek, ontdek-

kingen doen die er blijkbaar toe doen voor hun cliënt, de 

bewoner. Omdat deze daardoor meer de beschikking 

krijgt over zichzelf. Zelf leert sturen, het anker durft op te 

halen en het geloof en plezier in eigen kunnen opnieuw 

ontdekt. Bescheiden miniaturen: gebeurtenissen, toeval-

ligheden, ingevingen. Een rode draad die langzaam zicht-

baar wordt. Resultaat en vrucht van twee jaar onderzoek, 

van systematisch het eigen handelen inspirator laten zijn 

in het therapeutisch proces. Reflexieve professionaliteit. 

Wat is dit eigenlijk? Is dit ‘wetenschappelijk’ onderzoek 

en is het dan meetbaar, toetsbaar, herhaalbaar, is het over-

draagbaar? Of gaat het om een verdieping van het thera-

peutisch proces? Is dit nu vraaggestuurde zorg? Is dit Ca-

re... of is dit Cure? Who cares?! 

Deze werkstukken zullen niet als een grote steen in het 

water een enorme plons veroorzaken. Je zult ook niet ge-
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lijk nat worden van al het opspattende water. Je zult er 

zelf moeite voor moeten doen. Dan kan het iemand 

nieuwsgierig maken naar deze methodiek die het blijkbaar 

in zich heeft dat iemand weer een ontdekkingsreiziger 

wordt in het toch zeer onbekende en duistere terrein van 

de motieven van de diep ontwikkelingsgestoorde mens. 

Het vraagt er ook om verder begeleid te worden. Om een 

bereik te vinden wat aansluit bij de collegiale beroeps-

groepen. Misschien met begeleidend beeldmateriaal. 

Omdat het zo mooi is om te zien hoe deze begrippen door 

de mens hun gestalte vinden, wat zo’n anker voor Mirjam, 

één van de hoofdrolspelers, in werkelijkheid inhoudt.  

Ik hoop van harte dat dit boekje in deze kring en daarbui-

ten voor de lezer net zo enthousiast makend zal zijn als 

het voor mij was. 

 

Marinus van der Meulen 

Coördinator Midgard 
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Tine Verhagen: ‘Ketenen tot vrijheid. Demonstraties sociaal-therapie’, 
opgetekend door Albert de Vries, 36 blz. 2007. 
Schetsen van situaties uit de praktijk van alledag van een woon- en werk-
gemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap. Heel mooi 
wordt zichtbaar hoe Tine, zonder zich te verliezen in een grenzeloos mee-
gaan, vanuit een positieve grondhouding, vanuit een ‘ja-zeggen’, meebe-
weegt met bewoners. ‘Ik ga in op wat nodig is’, zegt Tine in dit boekje: ‘Dat 
geeft mij vrijheid.’ 
‘Vrijheid’ is een belangrijk thema in het werk van Tine Verhagen. Geen 
vrijblijvende aangelegenheid, maar iets waar actief, met verantwoordelijk-
heidsbesef, aan gewerkt wordt, iets dat gecultiveerd wordt. 
Deze publicaties is te bestellen door € 6,- over te maken op Postbank 
220446 t.n.v. A. de Vries, o.v.v. uw volledige adresgegevens en 
‘bestelling Ketenen tot vrijheid’. 
 
De volgende publicaties zijn gratis te downloaden. 
 
Bas Hardewijn: 'Oog hebben voor kwaliteiten. Ervaringen en inspira-
ties uit het werk met mensen met verborgen mogelijkheden', 2003 . 
Ervaringen van een euritmietherapeut. Op de flaptekst: 'Ik ben een dag te 
gast geweest op Midgard en heb gezien hoe iedere bewoner zichtbaar 
werd in haar/zijn kracht. Opvallend was dat de hele dag vervuld was met 
gesprekken over waarnemen en het doen van ontdekkingen met elkaar en 
geen enkele keer de handicap of het ziektebeeld ter sprake kwam. Niet dat 
het niet zichtbaar was, maar voor het verkennen van de mogelijkheden 
deed het op het moment niet ter zake.' 
 
Johannes Krausen: Gesprek voeren met mensen die niet kunnen 
praten. 1996 
Een werkplaats in een instituut voor diepgestoorde mensen. Hoe geef je 
zo’n plek vorm als je de intuïtie hebt deze mensen als volwassen mede-
werkers serieus te nemen? Ook al kunnen ze niet of nauwelijks praten. 
In dit geval gaat het om de bakkerij. De werkplaatsleider laat zien hoe hij 
toch tot een gelijkwaardig gesprek komt. 
Daarbij opent zich een ontwikkelingsperspectief voor de diepgestoorde 
mens, die uitgaat boven de behoefte aan dagelijkse zorg. 
 
Deze publicatie is ook in het Duits verkrijgbaar: ‘Gespräche führen mit 
Menschen, die nicht sprechen können’, Verlag am Goetheanum, 1999. 
ISBN 3-7235-1059-0. De engelse vertaling kan ook gedownloaded worden. 
 
Jan Binnekade: Pubers emanciperen dankzij industrialisatie. Of: Heb 
ik nu toch de industriële revolutie behandeld?  
Emancipatie: Met je beperking de wereld in. Industrialisatie: Een beperking 
tot kracht maken. Pubers: Op zoek naar eigen kracht. Drie begrippen die 
wonderwel bij elkaar blijken aan te sluiten. 
Vooreerst is er echter een leraar die op weg gaat  met ideeën over lesstof 
die totaal niet lijken aan te sluiten bij zijn klas met diep ontwikkelingsge-
stoorde leerlingen. Maar tenslotte ontdekt hij op een verrassende wijze die 
samenhang. 
Een ontroerend verhaal over hoe een dagelijkse zorgpraktijk eruit kán zien, 
wanneer iemand de moed heeft het niet te weten en toch te doen. Je zou 
het élke leraar en zorgverlener toewensen zó uitgedaagd te worden en die 
uitdaging aan te gaan. 
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In het kader van ‘onderzoek in eigen werk’ begon ik zo’n 

twee jaar geleden met het verzamelen van ‘onverwachte, 

gelukte handelingen’ in de therapie. In mijn geval zou ik 

die willen definiëren als: ‘Gebeurtenissen waarbij de be-

woner door een ongeplande goede ingeving van mij, een 

belangrijke stap in zijn ontwikkeling kan maken.’ 

Het voelt een beetje onwennig om de aandacht zo exclu-

sief te richten op de goede momenten in je werk. We zijn 

van nature veel meer geneigd om op onze fouten te letten. 

Leer van je fouten; dat moet zeker gebeuren. Veel minder 

vanzelfsprekend is dat je ook van het goede kunt leren. Je 

hebt wel je persoonlijke fouten, maar geen persoonlijke 

‘goeden’: ‘Het’ gaat goed. Als iets goed gaat moet je dat 

zo houden; never change a winning team. Dit is een de-

fensieve houding die ervan uitgaat dat het goede altijd 

‘toevallig’ komt en dus niet verstoord moet worden, an-

ders gaat het mis. 

De afgelopen twee jaar heb ik ervaren dat dat niet zo 

hoeft te zijn. Het is heel inspirerend om aan dit stuk van je 

werk veel aandacht te geven. Goede ingevingen - zoals 

we die allen hebben- worden pas tot ervaringen als je er 

achteraf wat mee doet. Zo gaat de ‘betovering’ niet verlo-

ren, en de goede ingevingen worden uit het ‘intuïtieve 

schemergebied’ overgeheveld naar meer verlichte delen 

van het bewustzijn. Je blijft je openstellen voor geschen-

ken van binnenuit, maar je kunt steeds bewuster de 

‘goede momenten’ opzoeken door de op deze manier op-

gebouwde ervaring. 

 

De bewoner (M/V - In het vervolg gebruik ik voor het 

gemak de manlijke vorm) kan wezenlijke stappen in zijn 

ontwikkeling maken als het mij lukt om samen met hem 

te kijken naar het klinkende resultaat van zijn handelin-

gen. Ik richt mijn aandacht niet direct op hem maar op 

zijn kunstzinnige uiting. Veel van onze bewoners blokke-

ren al bij voorbaat als ze een opdracht krijgen, omdat ze 

de ervaring hebben dat ze daar toch niet aan kunnen vol-

doen. Het gevoel te moeten voldoen roept spanning op 

(faalangst) en ontneemt het zicht op de eigen wil. Een 

uitnodiging in de vorm van een muziekstuk dat klinkt en 

waaraan een bewoner op allerlei manieren -of niet!- kan 

deelnemen, roept daarentegen de eigen wil op en biedt de 

ruimte om de eigen mogelijkheden te vergroten. 

Wat er in de therapie gebeurt is zo heel vrij en op een 

positieve manier spannend: er hoeft niks. De angst om 

niet te kunnen voldoen verdwijnt langzaam en maakt 

plaats voor nieuwsgierigheid. Vind ik dit leuk? Kan ik 

hier wat mee? Ik ben benieuwd! 

 

 

Mirjam 
 

 

Op ziekenbezoek 

In januari van het vorig jaar is Mirjam flink ziek. Ze heeft 

op dat moment al enige tijd muziektherapie en ik ga bij 

haar op ziekenbezoek. Ze is er slecht aan toe en weigert 

al meer dan een week alle eten en drinken. Vocht wordt 

met een spuitje ingebracht. Ze sluit zich van alles en ie-

dereen af en geeft bij mijn komst geen blijk van herken-

ning.  

De dag daarna kom ik weer en nu heb ik de pauk meege-

nomen. Het gaat al weer iets beter met haar. Door een 

antibioticakuur is de koorts gezakt. Ik begroet haar en 

geef een zachte klap op de pauk. Er verschijnt meteen een 

lach van herkenning op haar sterk vermagerde gezicht. In 

de therapie hebben we ook altijd veel plezier met de pauk. 

Na nog een paar klappen van mij tilt ze met enige moeite 

haar hand op en geeft haar eerste klap. Ze lacht en geeft 

een zwak kreetje van plezier.  

Langzaam komt ze weer tot leven en spelen we ons ver-

trouwde spel voor twee personen en een pauk. Op het 

moment dat ik haar na ongeveer tien minuten weer onder 

de dekens leg en aanstalten maak om te vertrekken, kijkt 

ze me diep teleurgesteld aan en ik beloof de volgende dag 

weer terug te komen.  

Zo ben ik nog een aantal keren bij haar geweest -met de 

pauk- en hebben we onze vrolijke gesprekken voortgezet.  

Medisch gezien is het niet duidelijk geworden wat er met 

haar aan de hand was. Na twee weken is ze weer voldoen-

de opgeknapt en kunnen we doorgaan met de gewone 

therapie. 

 

Nadere kennismaking 

Met een verdroomde blik op oneindig, verblijft Mirjam 

een groot deel van de dag in onaardse sferen. Ze is zeven-

entwintig jaar, maar oogt nog als een jong meisje. Heel 

karakteristiek is het gebaar waarmee ze -al dromend- met 

twee handen haar trui vastpakt, vlak onder haar kin. Haar 

hoofd neigt dan naar beneden en handen en trui verdwij-

nen geregeld in haar mond. Ze spreekt niet, maakt ook 

verder heel weinig geluiden en lijkt weinig te begrijpen 

van hetgeen er rondom haar gebeurt.  

Ze heeft een bepaalde vorm van spasme en staat onvast 

op haar benen. Toch wandelt ze graag; ze wordt daarbij 

door een groepsgenote meegetrokken. Ook hierbij kijkt ze 

dromend om zich heen met een blik op oneindig. Een 

onverwachte beweging dicht in haar buurt doet haar let-

terlijk verstijven van schrik  

Mirjam werkt in de pottenbakkerij waar ze -afgezien van 

een eenvoudige opruimklus- niet deelneemt aan het 

‘echte’ potten bakken. 

De pottenbakkersgroep komt al jarenlang een keer per 

week naar de muziekkamer en vormt daar het zogeheten 

‘Pottenbakkersorkest’. Mirjam was tot voor drie jaar gele-

den ‘luisterend lid’ van dit orkest.  

In een poging om haar meer bij het geheel te betrekken 

heb ik enkele jaren geleden een keer een pauk voor haar 

neergezet. Ze kreeg toen de taak om met een klap het be-

gin van ieder stuk aan te kondigen. We moesten daar 

meestal wel een tijdje op wachten maar ze beleefde er 

veel plezier aan. Dit was voor mij de aanleiding om haar -

nu ruim twee jaar geleden- voor te dragen voor de indivi-

duele therapie.  

 

 

Ik ben benieuwd        Jeroen Borghouts 
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man een vrolijke schouderklop te geven. Dit is dezelfde 

vrolijkheid - alleen veel korter - als die bij het paukspe-

len! 

Bij nadere beschouwing is het niet zo moeilijk om in de 

krachtige ritmische bewegingen bij het ‘goede morgen’ 

wensen een slaggebaar te zien. Hetzelfde gebaar, en de-

zelfde vrolijkheid die we ook zien na de tafelspreuk: ‘SMA

-KE-LIJK E-TEN AL-LE-MAAL’ 

 

Nieuwe ontwikkelingen in het orkest 

Enkele weken na het begin van de therapie ontwikkelt 

Mirjam in het orkest -op eigen initiatief!- de gewoonte om 

het slot van ieder stuk dat we spelen te begroeten met een 

flinke roffel op haar pauk. Ik ben enthousiast en wederom 

verrast. Ze volgt het muziekstuk blijkbaar goed genoeg 

om te merken: ‘hee, het stuk is af’. Opvallend is ook dat 

een klap aan het eind van een stuk geen enkel probleem 

oplevert -ze bedenkt het zelf- terwijl we om iedere slag 

vooraf moeten bedelen. 

 

Als ik er langer over nadenk dan besef ik dat we hier ook 

de vorm hebben van het ochtendlied of de tafelspreuk: 

Een bepaald herkenbaar, overzichtelijk gebeuren wordt 

vrolijk afgesloten met een slag’-gebaar’ of met een roffel. 

En zo kom ik ineens dichter bij het karakter van dit slag-

gebaar. Het heeft veel weg van een applaus. 

Bij een concert word je opgetild en meegenomen in een 

wereld van klanken. Het is een natuurlijke behoefte om 

aan het eind van een stuk in je handen te klappen. Zo kom 

je weer tot jezelf. De betovering wordt doorbroken. Je 

drukt er ook iets mee uit van bewondering en dankbaar-

heid. 

Het is deze ‘applausstemming’ die je proeft bij Mirjam bij 

het ochtendlied, in het orkest, bij de maaltijden en ook in 

de therapie.  

 

Spanning en ontspanning 

Applaus is voor een luisteraar een actieve ontspanning. 

Na een lange periode van stil en geconcentreerd luisteren 

is dat een bijna lichamelijke behoefte. Voor Mirjam heeft 

een activiteit eigenlijk altijd een soort ontspannend ‘slag-’ 

karakter. Datzelfde zie je ook bij andere bewoners met 

een spasme. Een beweging komt eigenlijk nooit soepel op 

gang. Vanuit een toestand van onderspanning schiet ze 

eigenlijk zonder overgang door in een soort kramp. De 

slag die hier direct op volgt werkt dan als een bevrijding. 

In die zin is de pauk een instrument dat perfect past bij 

haar fysieke mogelijkheden. 

 

De betekenis van het applaus 

Iedere slag op de pauk is voor Mirjam een ontspanning. 

Zoals we hebben gezien is het eind van een spreuk of een 

muziekstuk de natuurlijke plek voor Mirjam om tot een 

slaggebaar te komen. Behalve de genoemde vrolijkheid 

en ontspanning die dit voor haar oplevert, proef je daarbij 

ook nog de stemming van bewondering en dankbaarheid. 

Ze ‘applaudisseert’ aan het eind van een orkeststuk en ze 

volgt dus het stuk! 

Ook dat is een verrassing. Ook hier ga ik nog eens extra 

goed kijken en aan allerlei kleine uitingen merk ik dat dit 

werkelijk zo is. Als het eind van de spreuk in zicht komt, 

raakt ze steeds meer opgewonden. Ze weet dat er iets 

leuks staat te gebeuren. 

De therapie 

Al in de eerste therapiebijeenkomst komt ze in een soort 

vraag-antwoord vorm tot actief paukenspel en houdt dat 

met onverminderd enthousiasme makkelijk tien minuten 

vol. Ze is bijzonder vrolijk en kijkt me voortdurend met 

stralende ogen aan. Ook in de weken die hierop volgen en 

in de vervolgserie blijft ze onverminderd vrolijk en actief.  

Ik ben aangenaam verrast door deze totaal onverwachte 

stroom van activiteit en vrolijkheid. Dit is een heel andere 

Mirjam dan de stille dromerige vrouw die ik ken uit het 

orkest. Daar gaf ze na lang aandringen een klap, nu geeft 

ze de ene klap na de andere. Het wegsterven van het ge-

luid van mijn paukenslag is voor haar het sein voor een 

nieuwe slag of roffel. Zo ontstaat ons vrolijke 

‘paukengesprek’. In de therapie hoef ik helemaal niet te 

wachten! 

Dit paukenspel blijft zo de basis voor de therapie. We 

doen ook andere dingen en zo kom ik tot een tweede ver-

rassende waarneming: 

Bij het spelen op de bourdonlier verdwijnt op slag alle 

vrolijkheid. Met de lier in de hand kijkt ze met een afwezi-

ge, bijna sombere blik om zich heen. Af en toe haalt ze 

haar hand over de snaren. Over het resultaat kan ze abso-

luut niet enthousiast worden.  

Hetzelfde gebeurt bij het uitproberen van nog een paar 

andere instrumenten. Zonder hieruit de conclusie te trek-

ken dat de andere instrumenten voor haar dus ‘niet goed’ 

zouden zijn, wordt de bijzondere werking van de pauk er 

wel door benadrukt.  

De pauk, zoals die haar in de therapie wordt aangeboden 

heeft blijkbaar iets speciaals voor Mirjam. Ze wordt er 

actief en vrolijk van. Het geeft haar een vrolijkheid die ze 

verder op de dag alleen laat zien op heel speciale momen-

ten. Waarom deze vrolijkheid? Wat is er zo leuk aan een 

paukenslag? Met deze vragen loop ik een tijd rond. 

 

Andere vrolijke momenten 

Door de bijzondere ontwikkelingen in de therapie heb ik  

-ook buiten de therapie-tijden meer aandacht voor Mir-

jam, bijvoorbeeld bij het ochtendlied. Aan het begin van 

iedere werkdag komen alle bewoners van Midgard met 

begeleiding naar de zaal. Na een lied en een spreuk wen-

sen we elkaar goede morgen. Bij het uitspreken van deze  

wens maken we hand in hand ritmische bewegingen om-

hoog en omlaag: ‘GOE-DE MOR-GEN AL-LE-MAAL.’ 

Dit is precies het moment dat Mirjam, iedere dag op-

nieuw, plotseling bijzonder vrolijk wordt. Ze kirt van ple-

zier en probeert zich los te rukken om haar naaste buur-
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Het gevoel van ontspanning aan het eind van een orkest-

stuk, maakt dat ze op den duur vertrouwd raakt met het 

hele stuk. Hetzelfde gebeurt bij het ochtendlied en bij de 

tafelspreuk. Zo krijgt ze meer grip op de werkelijkheid; ze 

hoeft haar trui niet meer zo krampachtig vast te houden en 

de mogelijkheden om tot een gericht handelen te komen 

groeien.  

 

Van toehoorder naar medespeler 

Een klap op de pauk levert een gevoel van ontspanning 

op. Maar het is ook nog meer. Ze mept nu niet op de 

schouder van een medewerker maar op een slaginstru-

ment. Daarmee krijgt deze handeling betekenis. Als ik 

een klap op de pauk geef, luistert ze naar de wegstervende 

klank en komt met haar antwoord. Ze stapt nu in een spel. 

De vorm blijft: ‘iets is klaar, dan geef ik applaus’,  maar 

er is nu geen onderscheid meer tussen dit ‘iets’ en het 

‘applaus’. We spelen samen een spel. Ze maakt de stap 

van toehoorder naar medespeler. Hierdoor komt een ont-

wikkeling op gang. Aan het eind van dit boekje beschrijf 

ik het vervolg op deze therapieserie. 

 

 

Johannes 
 

 

Een nieuwe rol voor Johannes 

Een stagiaire van me is te gast bij de wekelijkse repetitie 

van een kleine muziekgroep. Johannes zit ook in deze 

groep en speelt op de chrotta. Hij vraagt in deze bijeen-

komst zoals gewoonlijk meerdere keren om zijn lieve-

lingslied: ‘Alles ist eitel’. Dat doet hij door - net herken-

baar - een klein stukje van dit lied voor te zingen. Bij de 

andere melodieën die we spelen doet hij soms ook actief 

mee, andere keren zit hij er wat afwezig bij te kijken. 

Deze stagiaire vraagt me na afloop waarom Johannes al-

leen dit ene lied zingend kan aangeven. Als hij één lied 

kan zingen waarom dan niet meer? Een zinnige vraag en 

ik neem me voor om dit te gaan uitzoeken. Het komt goed 

uit dat net op dit moment de muziekgroep - om andere 

redenen - wordt opgeheven. Ik kan met Johannes indivi-

dueel verder gaan. 

 

‘Wat zullen we spelen Johannes’, vraag ik hem bij de 

eerste individuele therapie. Hij zingt de beginregel van 

‘Alles ist eitel’ en dat spelen we een paar keer.  

‘En verder?’ Grote stilte. Hij begint onrustig op zijn stoel 

te schuiven en draait zijn hoofd weg. Ik vraag of hij nog 

een liedje weet. ‘Ja’, klinkt het heel zacht en hij kijkt me 

hoopvol aan. Ik houd mijn poot stijf: ‘Maar welk liedje 

dan?’. Hij draait zijn hoofd weer weg en kreunt. Nu we zo 

ver gekomen zijn ga ik door en maak hem duidelijk dat ik 

van hem verwacht dat hij met een voorstel komt, dan gaan 

we verder met muziek maken.  

Hij blijft zuchten en draaien op zijn kruk en zegt voortdu-

rend hoopvol ‘Ja’, waarmee hij lijkt te willen zeggen: 

‘Wat jij voorstelt, dat wil ik spelen.’ 

We zijn denk ik allebei even blij en opgelucht als hij na 

een paar minuten duidelijk herkenbaar de eerste regel 

van ‘St. Michaël, hemelse held’ voorzingt. Ik prijs hem de 

hemel in en we spelen het lied een paar keer. Met aan-

zienlijk minder moeite geeft hij daarna ook nog twee me-

lodieën aan van het volksdansen.  

Nadere kennismaking 

Johannes is een jongeman van achtentwintig jaar met het 

syndroom van Down. Hij is klein en spreekt nauwelijks. 

Het liefst zit hij ergens op een beschut plekje te spelen 

met een mand vol kralen, wasknijpers of puzzelstukjes. 

Buiten speelt hij op dezelfde manier met hoopjes bla-

deren. Hij drinkt veel en houdt vooral erg van koffie en 

koffiemelk en weet goed hoe hij daar aan moet komen. 

Hij is ook een goede eter. 

Hij woont al van jongs af aan in instituten en heeft vrijwel 

geen contact met zijn biologische ouders. Hij is tot op 

zekere hoogte vrolijk en meegaand, maar hij maakt wei-

nig echte verbindingen. Gevoelens van verdriet of boos-

heid kan hij moeilijk laten zien. Tot enkele jaren geleden 

had hij regelmatig last van paniekaanvallen. Nog steeds is 

hij erg bang voor honden en ook voor de tandarts. 

Hij loopt ‘vallend’ naar voren met twee vingers stevig 

tegen zijn rechter oor gedrukt. Hij werkt in de mandenma-

kerij maar daar speelt hij voornamelijk met zijn kralen.  

Johannes heeft altijd al veel belangstelling gehad voor 

muziek en dans. Bij de liermuziek die klinkt bij het och-

tendlied gooit hij zijn benen sierlijk in de lucht.  

 

De therapie 

Na de doorbraak in de eerste individuele therapie groeit 

de lijst met melodieën snel verder aan. Hij verwacht nu 

mijn vraag en komt makkelijk met de eerste paar ver-

zoeken. Daarna duurt het weer langer, dan help ik hem 

een beetje: ‘Zullen we nog een ander Michaëllied spe-

len?’. Hij denkt even na, strijkt dan op zijn chrotta en 

zingt een flard van een nieuw lied. Het is soms moeilijk 

om de melodie te herkennen en ik vraag : ‘Bedoel je 

dit...?’. ‘Ik zing de melodie’. ‘Ja’, maar dat zegt hij dan 
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vooral uit gewoonte en gemakzucht. In dat geval stel ik 

tegenwoordig voor om de melodie nog een keer samen te 

zingen. Dat vindt hij op dat moment niet prettig. De vol-

gende keer lukt het hem dan wel veel beter om deze melo-

die zelfstandig aan te geven.  

Zo groeien we langzaam naar een nieuwe rolverdeling: 

Johannes maakt het programma, we voeren het samen uit.  

 

Stuurmansgevoel 

Johannes heeft in zijn carrière als instituutsbewoner ge-

leerd om zich in te stellen op wat anderen van hem willen. 

Hij heeft niet het karakter en ook niet de verbale ver-

mogens om daar veel tegenover te stellen. Op de groep 

vraagt hij vaak om ‘offie’ ‘koffie’ en zo heeft hij nog een 

aantal andere vaste onderwerpen, maar verder zit hij toch 

heel vaak in zichzelf te spelen met zijn puzzelstukjes.  

Het is dan wel even schrikken als iemand ineens een stuur 

in je hand drukt en vraagt: ‘Waar gaan we heen Johan-

nes?’ 

We oefenen nu ruim een jaar op de hierboven beschreven 

manier. Hij kan inmiddels bijna veertig liedjes herkenbaar 

aangeven en deze lijst groeit nog iedere week verder. Te-

gelijk oefent hij op deze manier - met de liedteksten - zijn 

spraak, maar het allerbelangrijkste is het ‘stuurmansge-

voel’ dat hij hiermee ontwikkelt.  

 

 

Jillina 
 

 

Zingen met Jillina 

Jillina is heel muzikaal, ze kan mooi zuiver zingen en 

heeft een heldere stem. Iedere woensdag zingen we een 

half uur met elkaar in de muziekkamer. Serene, een muzi-

kale mede-bewoonster zingt met Jillina mee om haar te 

steunen bij de tweestemmige liederen en canons. Toon, 

een andere muzikale medebewoner is als luisteraar aan-

wezig. Hij wordt bijna voortdurend beïnvloed door zijn 

epilepsie. In zijn goeie momenten kan hij door een geluk-

zalige glimlach laten zien dat hij het waardeert om hier 

als publiek aanwezig te mogen zijn.  

Als we bijna een half uur gezongen hebben wordt het Jil-

lina plotseling allemaal teveel. Ze begint te huilen en kan 

niet meer verder zingen. ‘Ander lied’, zegt ze terwijl ze de 

tranen uit haar ogen veegt. Kort daarna beginnen we met 

het laatste lied en na een paar maten valt ze al weer in. 

 

Nadere kennismaking 

Jillina is éénenveertig jaar oud, ze heeft vlasblond dun 

haar en een dunne doorschijnende huid. Haar ademhaling 

is onrustig; met korte felle halen zuigt ze de lucht naar 

binnen. Als ze loopt maakt ze geregeld een paar snelle 

tussenpasjes, alsof ze nog net de boot moet halen. Haar 

bovenlichaam beweegt hierbij krachtig op en neer.  

Ze is een ‘naprater’, zoals mijn kinderen het zo onver-

bloemd kunnen zeggen. Alles wat in haar omgeving ge-

zegd wordt klinkt ongeveer een seconde later als een echo 

uit haar mond. Bij sommige sprekers kan dat op den duur 

flink op de zenuwen gaan werken waardoor er eigenlijk 

bijna steeds een spanning rondom haar heen hangt.  

In principe is ze van goede wil, ze heeft alleen heel wei-

nig rust om de inhoud van een vraag of opdracht tot zich 

door te laten dringen. Dat leidt steeds weer tot misver-

standen en frustraties. Ze heeft dan ook een grondgevoel 

opgebouwd dat ze de dingen toch altijd verkeerd doet. 

Daarbij kan ze heftig reageren waarbij er soms ook klap-

pen worden uitgedeeld. Haar medebewoners weten dat en 

bewaren een veilige afstand. 

Jillina werkt in de kaarsenmakerij. Als ze in een goede 

bui is kan ze het een korte tijd volhouden om rustig te 

dompelen. Ze heeft de sterke neiging om te snel en te 

heftig te werken. Een aanwijzing of correctie leidt snel tot 

spanningen. 

 

De therapie 

Gegeven haar muzikaliteit is het logisch dat voor Jillina 

op een gegeven moment de vraag kwam voor muziekthe-

rapie. In een kennismakingsperiode heb ik verschillende 

eenvoudige instrumenten met haar uitgeprobeerd. Het 

kost haar geen enkele moeite om hiermee melodie of ritme 

van een muziekstuk te volgen. Maar bij het leren bespelen 

van een instrument zijn minimale aanwijzingen en correc-

ties onvermijdelijk. Jillina raakt dan al snel in een kramp.  

Vanaf het moment dat we zijn gaan zingen waren deze 

problemen voor het grootste deel opgelost. Nu gaat ze 

zonder moeite mee in de stroom van de muziek en ze kan 

zich eindelijk ontspannen. In de loop van de tijd bouwen 

we een repertoire op. Ze kent veel liedjes en ze leert ook 

snel nieuwe melodieën. Soms begeleid ik haar met de gi-

taar, soms probeer ik ook een tweede stem. Het canon 

zingen gaat een stuk beter sinds Serene met haar stem 

meezingt.  

 

Een gebaar ondersteunt de tekst 

Jillina spreekt de hele dag vrijwel foutloos iedereen in 

haar omgeving na. Vreemd genoeg heeft ze toch de groot-

ste moeite om een goede tekst bij een melodie te zingen. 

Ze slaat er maar een slag naar en dat leidt soms tot grap-

pige eigen versies. Lange tijd heb ik weinig aandacht be-

steed aan de teksten, om niet met teveel correcties het 

zangplezier onnodig te bederven. 

Met het oog op een toekomstige opvoering in de zaal heb 

ik enige tijd geleden toch een poging gedaan om een nieu-

we canon meteen met de goede tekst in te studeren. Na 

enig proberen bleek dat het beste te gaan door eerst de 

woorden in het ritme van het lied te spreken. De tekst 

wordt zo zonder veel problemen ‘ingeslepen’.  

Met het bijvoegen van de melodie blijkt het dan toch lang 

niet altijd eenvoudig om de tekst vast te houden. Om het 

aantal correcties zo minimaal mogelijk te houden heb ik 

naar verdere hulpmiddelen gezocht. Het bleek een grote 

hulp voor haar om op cruciale momenten een woord met 

een betekenisvol gebaar te ondersteunen. Een groot voor-

deel hierbij is de mogelijkheid voor mij om mijn stem te 

zingen en tegelijkertijd haar gebaar mee te doen. 

Als we dan de canon op deze manier hebben ingestu-

deerd, blijkt het voor Jillina ook ineens veel makkelijker 

om bij haar eigen stem te blijven.   

 

De betekenis van de canon voor Jillina 

Jillina praat de hele dag mensen na en heeft daar zelf het 

meeste last van. Ze wordt meegesleurd op de verbale gol-

ven van haar omgeving. Een proces wat ze niet kan sturen 

of stoppen. 

Bij muziek ligt dat anders. In korte tijd leert ze een nieu-

we melodie en kan daar vervolgens heerlijk in meegaan. 
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Ze hoeft niet meer onrustig achter de feiten aan te hollen 

en kan zich voor langere tijd ontspannen. Het ‘harnas’ 

kan even af en ze kan zelfs regelmatig haar tranen de vrije 

loop laten. 

In een canon is het de bedoeling dat de ene stem de ander 

‘napraat’. Dit ‘napraten’ is nu gebonden aan muzikale 

regels en levert een mooi stuk muziek op. Als het lukt 

geniet Jillina hiervan, al ziet ze zelf geen verband tussen 

de regels van een canon en haar dwang om te echoën. In 

de therapie doen we het meestal zo dat we een lied eerst 

samen - eenstemmig - zingen, dan spring ik terug naar een 

eerdere inzet en zingen we dus in canon. In eerste instan-

tie brengt dit Jillina in verwarring. Ze wil haar melodie 

volgen, maar dan zing ik plotseling wat anders. Ze is ge-

wend om de ander na te praten en stapt bijna automatisch 

over op mijn stem.   

Door op kritieke plaatsen in de canon ‘de overgangen 

naar een nieuwe regel’ een gebaar in te voegen, komt ze 

juist op die momenten even sterker bij zichzelf. 

Zo ‘pakt’ ze op het goede moment de goede woorden. 

Door de gebaren en door de stemming van het lied vullen 

deze zich met betekenis. Het zijn dan geen holle woorden 

meer die ze zonder begrip na zegt. Ze begint haar eigen 

verhaal te vertellen.  

 

 

Orkest 
 

 

Het orkest zet de toon 

Het is vrijdagochtend, orkestochtend. Na de koffie komen 

de werkers uit de pottenbakkerij naar de zaal en vormen 

daar het zogenoemde ‘pottenbakkersorkest’.  

We werken aan een Driekoningenlied, ‘De ster’. De fluit-

groep oefent aan een voorspel waarbij ze de hoge d moe-

ten spelen, een nieuwe toon, de ‘sterrentoon’. Hiervoor 

moeten ze hun vinger laag houden - gat dicht - en hard 

blazen.  

Jennifer worstelt hier al een paar weken mee; ze krijgt het 

nog niet voor elkaar. Ze heeft me beloofd om tussentijds 

samen met Jasper te oefenen, dus ik ben benieuwd. 

‘Ik wil een ster horen’, zeg ik vol verwachting. Jennifer 

giechelt verlegen en maakt aanstalten om te beginnen. 

Dan komt ineens Patricia, de traagste van de groep in 

beweging. Ze schuift met haar stoel en klankspel naar 

voren en gaat in de starthouding zitten. We staan met z’n 

allen perplex en ik vraag wat ze dan wel wil spelen. ‘Een 

potje met vet’ blijkt de bedoeling te zijn. Ik ben erg inge-

nomen met haar initiatief en we spreken af dat ze na het 

Driekoningen-lied haar ‘potje met vet’ mag spelen. 

 

Korte geschiedenis 

Hoe komt een orkest tot klinken met een groep bewoners 

waarvan de helft nog nooit een instrument heeft vastge-

houden? Dat hebben we ons tien jaar geleden niet afge-

vraagd; we zijn gewoon begonnen. Alle werkers van de 

pottenbakkerij kwamen een keer per week op vrijdagoch-

tend in de muziekkamer en we noemden ons ‘Het Potten-

bakkersorkest’. Dat klinkt vrij optimistisch maar met deze 

naam geven we richting aan de verwachtingen die we er 

op dat moment van hebben.  

In de loop van de jaren is er een aantal mensen bij de pot-

tenbakkerij - en daarmee bij het orkest - weggegaan en 

anderen zijn daarvoor in de plaats teruggekomen, maar 

het orkest is gebleven en we oefenen nog steeds een keer 

per week op vrijdagochtend. 

We presenteren ons heel regelmatig, bijvoorbeeld bij de 

weekafsluiting en bij jaarfeesten. Een aantal keren ook 

voor de Open dag. 

 

Patricia 

Patricia is nog niet zo lang lid van het orkest en tot nu toe 

had ze nog heel weinig laten horen. Meestal komt ze pas 

op gang als de anderen al lang en breed vertrokken zijn. 

Vandaag heeft ze er dus ineens zin in. 

Terwijl wij nog serieus aan het oefenen zijn aan ‘De ster’ 

voert ze achter mijn rug een heel toneelstuk op. Ze ver-

stopt mijn fluitenkoker en muziekmap en schuift mijn 

‘lege’ stoel pal naast die van haar. Ondertussen heeft ze 

de grootste lol. Dan is het de tijd voor haar liedje. Na het 

vijfde ‘Potje vet’ maken we er een eind aan, maar voor 

Patricia had het nog wel even langer mogen duren.  

De weken na dit voorval is ze in het orkest veel actiever 

dan daarvoor. Het lijkt erop dat ze haar plek gevonden 

heeft. 

Net als Mirjam heeft ook Patricia tijd nodig om een rol te 

vinden die past in het geheel en ook bij haar belang-

stelling en mogelijkheden. 

‘Ik wil een ster horen’ klinkt voor haar blijkbaar als een 

ruime uitnodiging om zichzelf te laten zien. Dat de uitno-

diging eigenlijk niet voor haar bedoeld is is achteraf ge-

zien onbelangrijk. De stemming van ‘Hier mag wat, hier 

kan ik wat’ heeft ze opgepakt en dat zet voor haar de deur 

open naar een actievere rol in het orkestgebeuren. 

Afgelopen vrijdag speelt ze met mij - mooi in de maat en 

goed in tempo - het voorspel van ‘De vastenavond’. Voor 

de vrolijke liedjes hebben we er een liefhebber bij. 

 

Een nieuw geluid 

De afgelopen jaren dragen de bewoners in toenemende 

mate zelf actief bij aan de algemene culturele activiteiten 

op Midgard. Het heeft enige tijd geduurd voordat vraag 

en aanbod goed op elkaar waren afgestemd, maar de toon 

is nu gezet. Ook in dit opzicht wordt de stemming in het 

instituut nu echt volwassen.  

Wat betreft de muzikale taken kan ik nu rekenen op Ard, 

Jan Willem en Kenneth die het ochtendlied ‘mee’ onder-

steunen. Serene speelt - soms alleen - lier bij de zondags-

viering en Ella slaat de pauk bij het volksdansen. Het pot-

tenbakkersorkest staat al het langst op de planken en heeft 

in dit opzicht baanbrekend werk verricht. Momenteel ver-

zorgen ze de muziek bij de weekafsluiting. 

In de afgelopen adventperiode was er op Midgard iedere 

dag een korte viering in de zaal, waarbij ook steeds wat 

muziek ten gehore werd gebracht. In de eerste week 

speelden de pottenbakkers, voor de andere weken boden 

zich spontaan enkele nieuwe muzikanten uit de bewoners-

kring aan. Dat werd in de zaal goed waargenomen en het 

was dan voor mijn gevoel niet toevallig dat er in de loop 

van deze periode  steeds meer potentiële podiumgangers 

een stoel vlak bij de muzikanten hadden uitgezocht: 

‘Vraag mij de volgende keer ook maar!’. 

 

Een nieuw orkestlid 

Mario heeft de gewoonte om bij alle gemeenschappelijke 

activiteiten in de zaal zeer ruim op tijd aanwezig te zijn. 
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Het orkest oefent altijd in de zaal en speelt in het vrije 

weekend aansluitend om kwart voor twaalf bij de weekaf-

sluiting. 

Mario stond zo al een paar keer tijdens de orkestrepetitie 

op de weekafsluiting te wachten. Toen heb ik op een dag 

een xylofoon voor hem neergezet ‘tonen d-a-d’ met de 

vraag of hij misschien mee wil doen. Hij heeft een veilig 

plekje aan de zijkant van de zaal een paar meter bij ons 

vandaan. We gaan ondertussen gewoon verder met het 

stuk waar we mee bezig zijn en horen een tijdje later de 

zachte warme houtklanken van de xylofoon! Sindsdien 

hoort Mario, als eerste niet-pottenbakker, bij het orkest.  

Nu het ‘Muzikant zijn’ voor hem reëel inhoud heeft gekre-

gen, heeft hij zich ook maar meteen gemeld als lid van de 

muziekgroep die de euritmie op donderdagmiddag bege-

leidt. 

 

 

Louis 
 

 

Een stukje toneel met Louis 

Louis rijdt op zijn driewieler voor me uit naar de muziek-

kamer. Het heeft gevroren en ik zie aan de wielsporen op 

het gras dat hij onderweg alle hoeken heeft afgesneden. 

Zijn fiets staat geparkeerd pal voor de deur van de hoofd-

ingang. 

Een week geleden hebben we samen een nieuwe chrotta 

opgehaald. Hij heeft er zin in. Over het repertoire zijn we 

het snel eens: Sint Maarten. Dan gaan we spelen. Het 

instrument heeft twee snaren, D en A. 

Met deze twee tonen kunnen we bijna alle Sint Maarten 

liedjes begeleiden en nog veel meer. Zijn linkerhand laat 

ik voorlopig rusten. De lage D-snaar is het makkelijkste, 

voor de A-snaar moet hij zijn arm een stuk optillen. Hij is 

in een goeie bui en laat zijn stok gewillig sturen naar de 

juiste snaar ter begeleiding van het Sint Maarten-lied dat 

ik zing. 

‘En nu zelf Louis’. Ik pak mijn viool en we spelen het lied 

nu samen. Hij heeft een korte zeer stevige streek en speelt 

vrijwel alleen op de onderste snaar. Hij maakt een tevre-

den indruk en wil doorgaan met het volgende lied. Ik stel 

voor om hetzelfde lied nog een keer te doen, nu met ge-

bruik van twee snaren. We proberen het. Ik geef de ge-

wenste snaren aan met ruime gebaren en benoem ze met 

‘hoog’ en ‘laag’. Hij reageert nauwelijks op mijn aanwij-

zingen en zijn tevredenheid wordt snel minder. 

 

Nadere kennismaking 

Louis is een jongeman met het syndroom van Down. Hij 

is klein, stevig en oersterk. Deze kracht kan hij inzetten 

als dingen hem niet bevallen. Zijn oren zijn opvallend 

klein. Hij ziet slecht en draagt een bril met dikke glazen. 

Louis leeft sterk in de toekomst: Na het ene jaarfeest 

vraagt hij alweer meteen naar het volgende. 

Hij heeft lange tijd in de tuin gewerkt maar dit werd hem 

fysiek te zwaar. Nu werkt hij in de ‘Duiventil’ en heeft 

daar lichter werk: schuren van houten speelgoed. 

Hij is muzikaal en speelt graag op de gitaar. Met zijn lin-

kerhand heeft hij een vaste ‘greep’, rechts produceert hij 

een stuwend ritme en daarbij maakt hij soms ook nog 

blues-achtige geluiden. Het geheel heeft een machtige 

‘oer’-kwaliteit. Hij kan zichzelf op deze manier aardig 

opzwepen en de muzikale sessies hadden in het verleden 

soms een gewelddadig vervolg, waarbij regelmatig de 

stoelen door de kamer vlogen. 

Om therapeutische redenen is hij toen overgestapt op de 

lier. Dat had vrijwel meteen een kalmerende werking. Hij 

speelt op de lier met twee vingers. In een min of meer 

vaste stand maakt hij zo tweeklanken, meestal een terts 

soms een kwart. Grofweg volgt hij zo het ritme en de 

richting ‘omhoog of omlaag’ van de melodie. Toch is hij 

vijf jaar geleden uit de liergroep gestapt: Uiteindelijk was 

hij toch niet voldoende gemotiveerd, het tuinwerk was 

belangrijker. 

 

De therapie 

In de tussentijd blijven we elkaar op allerlei momenten 

tegenkomen en het is me opgevallen dat hij een speciale 

belangstelling heeft voor de cello. Als er in de zaal cello 

wordt gespeeld, zit hij er met zijn neus bovenop.  

Als er na een bewonersbespreking de vraag komt om 

weer wat met muziek te gaan doen met Louis, besluit ik 

om een nieuwe start te maken met een nieuw instrument. 

We proberen eerst de cello. Dat gaat redelijk. Als we een 

nieuwe chrotta krijgen, is dat een aantrekkelijk alternatief. 

Na even proberen maken we samen de keus: het wordt de 

chrotta. 

 

‘Luie Lars’ 

Wat kan Louis en wat wil hij?  Hij is muzikaal, ik ga er-

van uit dat hij muziek wil maken. Maar hij is ook lui en 

zwaar, hij snijdt alle bochten af. Het vraagt veel humor 

en overredingskracht om hem op het goede pad te krijgen 

en te houden. Ik besluit om de strijd aan te gaan. 

Hij is enthousiast en wil graag Sint Maarten liederen 

spelen. Hij heeft ook alvast een paar andere melodieën uit 

het koor- en volksdansrepertoire aangegeven die hij 

graag wil spelen. Dat zijn mijn troeven. Met deze gege-

vens ga ik op zoek naar zijn mogelijkheden tot muzikale 

differentiatie. 

 

‘Luie Lars die vaart op zee, vaart op zee op zee, 

vaart op zee, maar hij neemt zijn vrienden mee en 

zit zelf te slapen’ 

 

Dat is de tekst die ik ooit eens heb verzonnen onder een 

prachtige oude IJslandse melodie. We zingen dit lied 

graag met het koor. Met een verwijzing naar de tekst doen 

we dat met een steeds afnemend volume. De laatste her-

haling fluisterend: Lars slaapt. 

Dit lied spreekt Louis erg aan, hij wil het graag spelen. Ik 

volg de traditie die in het koor is gegroeid en vraag hem 

om steeds zachter te begeleiden op de chrotta. Hij speelt 

het nu meteen heel langzaam en zacht. Dat is niet hele-

maal wat ik bedoel, maar het verschil met zijn ‘gewone’ 

speelstijl is erg groot en voor het moment ben ik dik tevre-

den en prijs hem uitbundig. 

 

De dronken zeeman 

 

Wat zullen we doen met de dronken zeeman? 

‘s Morgens in de vroegte. 

Hee, hee, hop daar gaat hij! 

 

Dit overbekende zeemanslied is nog steeds niet versleten. 
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Louis speelt het graag en op de chrotta laat het zich heel 

eenvoudig begeleiden: Een afwisselend gebruik van de 

lage ‘L’ en hoge ‘H’ snaar geeft een mooie baslijn. ‘om 

precies te zijn: L L H H L L H L’. 

Dit mag dan heel eenvoudig zijn, voor Louis is het een 

hele opgave. Bij iedere correctie zie ik zijn gezicht meer 

betrekken. Hoe blijft dit leuk? 

Dan laat ik me door de stemming van het lied inspireren 

en deel als de kapitein van een schip met luide stem mijn 

‘orders’ uit: ‘Laag!’, ‘Hoog!’. Louis kijkt me eerst ver-

baasd en dan geamuseerd aan. Hij besluit om het spel 

mee te spelen en doet zijn uiterste best om de gevraagde 

snaarwisseling langzaam maar zeker onder de knie te 

krijgen. 

 

Hout zagen 

Louis kiest zijn koers sterk vanuit zijn gemoed. Vindt hij 

je prima dan wil hij veel voor je doen, dan houdt hij ei-

genlijk juist erg van hard werken. In zijn carrière als tuin-

man heeft hij al heel wat boomstammen tot kachelhout 

verzaagd. Ook op andere terreinen wil hij best een hoop 

doen, als het maar op zijn manier mag: Van dik hout plan-

ken zagen. Andere manieren vindt hij al snel te ingewik-

keld. Moet het toch anders, dan verliest hij zijn interesse 

of wordt humeurig. Hij wil zelf koersen, dan maar wat 

hoekjes eraf. Wil je daar beweging in krijgen dan moet je 

met goede -bij hem passende- argumenten komen. 

In de muziektherapie is het de cruciale vraag of ik de mu-

zikale ‘argumenten’ zo kan neerzetten dat ze hem kunnen 

overtuigen. Dan kan hij eventueel beleven: ‘Hee, dit is 

leuk’ en merken: ‘Maar dit kan ik ook!’. Ik leen in dit 

geval het gezag van de kapitein van het zeemanslied. 

Louis vindt het leuk om dit toneelstukje mee te spelen, we 

bijten ons niet vast in een machtsstrijd en spelenderwijs 

ontdekt hij nieuwe mogelijkheden.  

Met het toenemen van zijn speelvaardigheid groeit ook 

zijn interesse om zelf voor de een of andere speelmanier 

te kiezen. Hij laat zich steeds minder leiden door ingesle-

ten gewoontes - de makkelijkste manier - en realiseert 

steeds meer zijn werkelijke voorkeur. 

 

 

Fred 
 

 

Daar was een sneeuwwit vogeltje 

Al op een stekendoorntje, din don, deine. 

 

‘Och, nachtegaal, klein vogelkijn, 

Wilt gij daar mijne bode zijn?’ 

 

‘Hoe zou ik uwe bode zijn, 

Ik ben zo kleine vogelkijn?’ 

 

‘Al zijt gij klein gij vliegt zo snel, 

Gij voert daar mijne boodschap wel.’ 

 

Fred zit op een stoel aan de zijkant van mijn kamer en 

luistert naar dit lied dat ik met gitaarbegeleiding voor 

hem zing. Daarna speel ik nog drie andere liederen. Alle 

liedjes kent hij van het koor. Ik heb ze voor hem uitge-

zocht omdat ze vrolijk en ritmisch zijn, daar houdt hij 

van. 

De therapieperiode is twee weken geleden begonnen en 

Fred heeft vijf keer per week therapie. Het programma 

begint hem al  bekend in de oren te klinken.  

Fred is op deze dag heel rustig en betrokken. Hij zit inge-

togen te genieten. Dan geef ik hem een gong en een klop-

per in de hand en begin weer te zingen over het sneeuw-

witte vogeltje. Hij lacht en slaat rustig mee met het ritme 

en houdt dat bijna het hele eerste couplet vol. Dan geeft 

hij me haastig de gong terug. Ik ga door met het volgende 

lied en bied hem opnieuw de gong aan. Ook deze keer 

stopt hij vlak voor het einde van het lied en legt de gong 

nu op zijn schoot. Ik wacht even en begin met het derde 

lied. Na een kleine aanmoediging begint hij ritmisch mee 

te kloppen. De gong ligt op zijn schoot, dat geeft een 

droog en kort geluid wat eigenlijk wel goed past bij de 

humor van het derde lied. Zo raakt hij meer en meer ver-

trouwd met de gong en aan het eind van de week speelt 

hij een keer alle vier de liedjes achter elkaar. 

 

Nadere kennismaking 

Fred is een jongeman die weinig voor zichzelf vraagt. Hij 

houdt van gezelligheid -liefst met muziek - en geborgen-

heid. Die moet hij op Midgard vinden; zijn ouders kent hij 

niet. 

Fred is mager en smal. Hij heeft lange ledematen en een 

‘kippe’-borst. Hij heeft donker stijl haar en grote bruine 

ogen waarmee hij zijn omgeving voortdurend scherp in de 

gaten houdt. 

De groep waar Fred nu woont heeft de afgelopen twee 

jaren een moeilijke tijd gehad met veel onrust, zieke me-

dewerkers en dus veel nieuwe gezichten in de groepslei-

ding. De vrolijke en ‘makkelijke’ Fred trok zich steeds 

meer terug en begon zichzelf en anderen te slaan en haren 

uit te trekken. Hij was ‘bewonersbespreking okt. ‘96’ ‘het 

basisvertrouwen in zijn omgeving kwijt.’  

In de loop van de jaren is hij regelmatig van werkplaats 

gewisseld en tot op heden niet echt in een werkstroom 

gestapt. 

Fred is al jaren een vaste klant bij de muziektherapie en 

we kunnen het goed met elkaar vinden. Hij kan zuiver 

zingen en houdt van ritmisch ‘deinende’ melodieën. Vaak 

maakt hij daar nog wat basale volksdanspasjes bij. 

In al die jaren heeft hij nog nooit - in actieve zin - een 

verbinding kunnen leggen met een instrument.  

Heel karakteristiek is het woeste gebaar waarmee hij, 

meestal al na een paar maten, een pauk of xylofoon van 

zich afduwt, om dan luid roepend op de grond te gaan 

zitten op een plekje aan de zijkant van mijn kamer. 

Het is voor hem sowieso moeilijk om iets moois in zijn 

directe omgeving te verdragen. Hij slaapt op een kale 

kamer ‘bed, tafel, stoel en kast’ omdat hij elke versiering 

afbreekt. 

In de crisisperiode is de muziektherapie tijdelijk gestopt. 

Hij was te onrustig en dat werd niet beter door de thera-

pie. 

De omstandigheden op de groep zijn inmiddels flink ver-

beterd en na de zomer heb ik op verzoek van de groep een 

nieuwe start met hem gemaakt. 

 

Een sprookje 

In de periode dat ik met Fred werk ga ik op een zondag 

naar een doop. Op het feest na de doop wordt voor de 

kinderen een sprookje verteld, ‘Het ezeltje’ van Grimm. 
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Ik ken dit sprookje al heel lang, maar het was al weer een 

tijd geleden dat ik het voor het laatst hoorde. Al luisterend 

zie ik ineens Fred voor me, worstelend met dezelfde the-

ma’s als dat bijzondere ezeltje. 

Het ezeltje krijgt veel steun, begrip en liefde van de ko-

ning. Deze geeft hem zelfs zijn dochter tot vrouw! Daar 

heeft het ezeltje ook recht op want het is een heel bijzon-

der ezeltje. Toch is het knap dat de koning dit ziet want 

het ezeltje kan weliswaar prachtig op zijn luit spelen maar 

het blijft toch een ezel. 

 

Hij krijgt dus de prinses tot vrouw. Na de bruiloft gaan ze 

naar hun slaapkamer en als het ezeltje de grendel op de 

deur heeft gedaan en denkt dat niemand hem kan zien, 

ontdoet hij zich van zijn ezelshuid en blijkt een schone 

prins te zijn. De prinses is heel gelukkig en bemint hem 

vurig. Maar als het ochtend wordt doet de prins zijn ezels-

huid weer aan. Een dienaar die er stiekem bij was, vertelt 

aan de koning wat hij gezien heeft. Die gaat de volgende 

dag zelf kijken en weer gebeurt hetzelfde. De koning 

neemt dan de huid weg en werpt deze in het vuur. Eerst 

wordt het ezeltje heel bang en wil vluchten. Maar de ko-

ning steunt hem krachtig en zo durft hij dan uiteindelijk 

als prins door het leven te gaan en ze leefden nog lang en 

gelukkig. 

 

De therapie 

 

Dat du mijn liefste bent  

dat du wel weet 

Kom bi di nacht,kom bi di nacht 

zeg hoe je heet 

 

Op maandag komt Fred weer bij me. Ik zing en speel voor 

hem  en realiseer me dan hoe goed de teksten passen bij 

de zielestemming van de koning uit het sprookje: Steeds 

wordt iemand licht en liefdevol toegezongen. Al ben je 

klein of mager, of je vertoont vreemde kuren: Ik houd van 

je. ‘Dat du mijn liefste bent, dat du wel weet’. En ook: 

‘Komm bi di nacht zeg hoe je heet’. In de veilige beschut-

ting van de nacht kan je je naam zeggen, net als de ezel 

die in de slaapkamer zijn huid durft af te doen. 

De liedjes die ik voor Fred bij elkaar heb gezocht omdat 

ze zo vrolijk en ritmisch zijn, blijken bij nader inzien ook 

nog een andere boodschap te bevatten. Vrolijk, licht of 

liefdevol spottend wordt in de liedjes de held toegezon-

gen, die schuchter en klein is en vreemde kuren heeft. Dat 

mag allemaal zo zijn en toch is hij de liefste. 

 

Speelt nu vrij den zot zot zot 

Wat gebeurt er in deze therapie? Is dat eigenlijk wel the-

rapie, gezellig een paar liedjes zingen met gitaarbegelei-

ding? 

Het vierde lied, eigenlijk een carnavalslied, nodigt uit tot 

onaangepast gedrag.  

 

Jeugdig volkje ras ras ras 

Binnen deze muren 

Ieder brengt te pas pas pas 

Zo wat vreemde kuren 

 

Rommelt op den pot pot pot 

Gaat in maskeraden, 

Speelt nu vrij den zot zot zot, 

Maakt om’t meest bravaden. 

 

Fred vertoont dit gedrag van nature en in dit geval kies ik 

ervoor om hem daarin te volgen. Het versterkt het gevoel 

dat we bondgenoten zijn. Dat biedt hem voldoende steun 

om een stukje van zijn ezelshuid af te doen. Voor het eerst 

verdraagt hij een instrument voor langere tijd in zijn hand 

of op zijn schoot. Voorzichtig laat hij iets moois van zich-

zelf zien. 

Vandaag zingt hij na afloop van de therapie de melodie 

van het ‘oer’-ochtendlied voor de kinderen: 

 

Stralend stijgt de zon omhoog 

Rijzend langs de hemelboog 

Wijst zij ons de dag 

Door de stille nacht omhuld 

Werden wij met kracht vervuld 

Voor de nieuwe dag 

Dankbaar gaan wij aan het werk 

Blij en sterk. 

 

Het klinkt als een zoete herinnering uit een geborgen kin-

dertijd.   

 

 

Mirjam reprise 
 

 

De therapie van Mirjam heeft me -zeker ook door daa 

uitgebreid over te schrijven- erg enthousiast gemaakt. In 

een volgende therapie serie ga ik door op de ingeslagen 

weg. Het ‘applaus’-thema neem ik als uitgangspunt om 

verder te werken aan haar actieve ontwikkeling. 

 

Rosen fra Fyn 

We spelen een spel op een grote en een kleine pauk. De 

grote pauk is gestemd op C  ‘grondtoon’, de kleine een 

kwint hoger ‘G’. Bij het vraag en antwoord-spel dat zo 

ontstaat, ga ik dan een eenvoudig lied zingen. 

 

Rosen fra Fyn, Rosen fra Fyn. 

Rosen fra Fyn, Rosen fra Fyn. 

 

De pauken zorgen voor een ‘akkoordachtige’ begeleiding. 

Het kost weinig moeite om het paukenspel zo in te richten 

dat de paukentonen overeenkomen met het akkoorden-

schema waar dit liedje om vraagt.  

Met een klap van Mirjam laat ik het lied beginnen. De 

tweede en derde tel neem ik voor mijn rekening op res-

pectievelijk de kleine en de grote pauk. De rust op de 

vierde tel geeft dan aan Mirjam het signaal voor een 

nieuwe regel. De vier regels van dit lied hebben allemaal 

dit zelfde akkoordenschema ‘C-G-C-’rust’’ en met enig 

oefenen spelen we zo ineens keurig in de maat! Op dezelf-

de manier worden ook nog een paar andere liedjes van 

een ritmische en harmonische begeleiding voorzien. 

 

De gong 

Door deze nieuwe ontwikkeling bevindt Mirjam zich in-

eens actief midden in de sfeer van melodie en ritme. Om 

het melodische element nog meer te benadrukken zoek ik 

voor haar naar een geschikt melodie-instrument. Ik kies 
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vanwege de vergelijkbare speeltechniek -je moet er ook 

op slaan- voor de gong. 

De gong is een heel ander instrument dan de pauk. Hij is 

bijvoorbeeld veel kleiner. Dat geeft in het begin proble-

men: Ze maait met haar klopper min of meer op goed 

geluk in het rond en kijkt naar mij in plaats van naar de 

gong die ik haar voorhoud. Dan geef ik haar een gong in 

de ene hand en een klopper in de andere. Ik neem haar 

beide handen vast en we maken samen de slagbeweging. 

Ondertussen zing ik met deze toon ‘c’ als begeleidende 

grondtoon een adventslied, ‘Stil nu’. Ze vindt het leuk en 

maakt vrolijke geluiden - die regel matig precies op de 

toon c zitten!  

Op deze manier raakt ze vertrouwd met het geluid en de 

speeltechniek van dit nieuwe instrument. Toch is de stap 

naar zelfstandig spelen nog heel groot.  

Ik laat haar handen los om zelf ook een gong te pakken. 

Op dat moment zie je dat er bij haar een lichte paniek 

uitbreekt: Ze kijkt heel angstig en begint ineens te lopen 

alsof het anker van haar schip is losgeslagen. 

Ze loopt naar het raam - een geliefde plek, ook in de 

woonkamer op de groep - en lijkt daar weer enige steun te 

vinden. 

Het gaat allemaal niet vanzelf, maar toch lukt het haar na 

enige tijd om zelfstandig de gong te bespelen. 

 

Zonder anker 

In de periode hierna blijven we met de gong werken. De 

gongklanken vormen de begeleiding van de liedjes die ik 

zing. 

De lichte paniek op het moment dat ik haar de gong aan-

geef blijft. Soms wil ze de gong eigenlijk niet aannemen 

en doet haar hand achter de rug! ‘Een medewerker van de 

groep is sowieso verbaasd dat ze iets vasthoudt’. 

Een belangrijk gevolg van het vasthouden van het instru-

ment is dat ze zich voor lange tijd niet aan haar kleren kan 

vasthouden. De functie hiervan wordt me nu pas goed 

duidelijk! Zonder deze steun wordt er echt een anker bij 

haar weggeslagen en het schip raakt op drift. 

Op de groep wordt Mirjam inmiddels meer op haar zelf-

standigheid aangesproken. In principe wordt ze niet meer 

door een mede-bewoonster ‘meegetrokken’, ze moet nu 

zelf lopen. Dat gaat eigenlijk heel goed en het valt op dat 

dat het beste gaat  als er iemand een stukje voor haar uit 

loopt. Het beeld van het ‘losgeslagen schip’ is op een 

bepaalde manier ook van toepassing op deze nieuwe situ-

atie: Het ‘anker’ wordt afgeschaft, Mirjam loopt nu vrij 

en vindt een nieuwe steun in de ‘vaargeul’ van haar bege-

leiders. Een nieuw stuk vrijheid veroverd.  

 

 

Tot besluit 
 

 

Vanuit hun gevoel voor muziek, gaan de hier beschreven 

bewoners -ieder op eigen wijze- mee met de muziek die 

er klinkt in de therapie. 

Door het aanbieden van een instrument, of door het in-

voeren van bepaalde ‘speelregels’ probeer ik aan deze 

algemene bereidheid een bepaalde richting te geven. An-

ders gezegd: Ik maak mijn verwachting specifieker.  

Ik verwacht nu bijvoorbeeld dat Louis zich inzet om een 

eenvoudige snaarwisseling uit te voeren als dat muzikaal 

gezien een beter resultaat oplevert. En ik verwacht dat 

Jillina bij haar eigen stem blijft, zodat we samen in canon 

kunnen zingen. Ik geef Fred en Mirjam een gong in de 

hoop en verwachting dat ze die ook gaan bespelen.  

Deze - meestal onuitgesproken - verwachting kan voor de 

bewoners in sommige gevallen bedreigend zijn. Alsof je 

hen opdraagt om de rand van het zwembad los te laten. 

‘Hoe kan je dit nu vragen? Ik kan toch niet zwemmen!’ 

Deze vraag roept in dat geval weerstand op, de bewoner 

wordt boos of bang en wil vluchten. Johannes zit maar te 

draaien en te kreunen en ik zou hem heel graag willen 

verlossen van zijn ellende door de vraag maar weer snel 

terug te nemen. Maar aan de hier beschreven voorbeelden 

heb ik ervaren hoe belangrijk het kan zijn om op bepaalde 

momenten deze vraag niet terug te nemen en juist alle 

steun te bieden om de strijd vol te houden en zo te helpen 

de weg naar voren te vinden. De weg naar meer vrijheid 

is nooit gratis, maar wel vaak de moeite waard!  

Hierbij is het natuurlijk van het grootste belang dat de 

bewoner uiteindelijk deze weg zelf vindt. Ik kijk met hem 

mee, maar hij maakt de stap.  

En zo ben ik weer terug bij het vrijheids-thema van het 

begin van mijn verhaal. Hoe gaat dat in de praktijk? Ik 

neem Fred als voorbeeld: 

Fred is in de ban van de muziek en dan geef ik hem 

‘achteloos’ een gong in zijn handen. Hij herkent de vraag 

niet als bedreigend. Pas als het eerste couplet bijna voor-

bij is - de betovering neemt af in sterkte - realiseert hij 

zich dat hij iets ‘engs’ aan het doen is en geeft haastig de 

gong terug. Maar dan is hij inmiddels een ervaring rijker! 

Ik concentreer me op de muziek en daarmee help ik hem 

om dat ook te doen. Zo vergeet hij zijn emotionele blok-

kades en heeft even zijn handen vrij om muziek te maken. 

De ervaring die hij zo opdoet helpt hem om dit vrijheids-

gevoel steeds ‘eigener’ te maken, minder afhankelijk van 

een door anderen opgeroepen betovering: Hij leert om-

gaan met de gong, hij wordt vrijer in zijn handelen. 

Mijn vraag aan Louis is veel gerichter. Hij moet voor zijn 

gevoel iets tegennatuurlijks doen. Dat doet hij uiteindelijk 

met grote overgave omdat we een spel spelen. Hierdoor 

staan we niet meer tegenover elkaar, we spelen het samen. 

Met een knipoog naar mij neemt hij vrijwillig de rol van 

leerling-matroos op zich en ontdekt spelenderwijs nieuwe 

mogelijkheden op de chrotta. Door oefening - en gehol-

pen door zijn muzikaliteit - kan hij nu kiezen uit meerdere 

mogelijkheden. Zijn spel wordt steeds minder bepaald 

door de macht van de gewoonte. 

Misschien mag ik eindigen met Mirjam, die bij mij het 

hele onderzoek op gang heeft gebracht. Met haar beide 

handen houdt ze zich de hele dag vast aan haar kleren. Op 

die manier probeert zij zich staande te houden in een voor 

haar onbegrijpelijke wereld. Maar ze betaalt hiervoor een 

hoge prijs: Ze kan niet vrij beschikken over haar handen, 

ze komt nauwelijks zelfstandig tot handelen. 

De pauk nodigt haar uit om af en toe haar steunpunt los te 

laten, maar na iedere slag gaan haar handen weer snel 

terug naar haar trui of sjaal. Als ik haar de gong in handen 

geef wordt ze echt even bang: Nu raakt ze haar steun voor 

langere tijd kwijt. Toch vindt ze genoeg steun in de mu-

ziek om deze spanning een tijdje uit te houden en zo ver-

overt ze langzaam maar zeker een nieuw stuk vrijheid.  

En dat is de rode draad door deze voorbeelden: Er kan iets 

bijzonders gebeuren in de therapie -of op andere momen-
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ten in een muzikale context - als een muziekstuk bij een 

bewoner de vraag kan oproepen om tot een nieuwe, be-

vrijdende handeling te komen. Als het mij lukt om een 

‘pakkend’ en uitnodigend stuk muziek tot klinken te bren-

gen, doet de bewoner graag met me mee en voegt zo wat 

toe aan het geheel. Opgelicht en meegenomen door de 

stroom van de muziek beschikt hij voor korte tijd vrijer 

over zijn mogelijkheden. Door oefening groeien deze 

ervaringen en daarmee de vrijheid tot handelen. 
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Voorwoord 
 

 

Euritmietherapie is een bewegingstherapie die werkt met 

ritmes, ruimtelijke vormen en bewegingskwaliteiten die in 

de taal te ontdekken zijn. Het werken met de bewoners 

van Midgard in deze therapie mag je wel bijna een voor-

recht noemen. Hun tekort aan uiterlijke vaardigheid wordt 

meer dan gecompenseerd door hun innerlijke betrokken-

heid bij deze euritmische bewegingskwaliteiten. Het is 

juist deze innerlijke verbinding die hun bewegingen, hun 

gebaren zoveel expressie, zoveel waarachtigheid geeft. 

Samen met hen heb ik de afgelopen jaren een aantal ele-

menten uit de euritmietherapie opnieuw ontdekt en er een 

eigen verhouding toe gekregen. Ook de werkzaamheid 

van een aantal elementen is direct zichtbaar geworden. De 

weg waarop we deze ontdekkingen doen wil ik in dit stuk 

beschrijven. 

 

 

Vraagstelling 
 

 

Gaandeweg dit proces van het onder woorden brengen 

van mijn ervaringen wordt me duidelijk dat er in de ver-

scheidenheid aan fenomenen een thema zichtbaar wordt. 

Als vraag gesteld luidt dit thema: ‘Hoe kan ik voor de 

bewoner van Midgard, die niet via het intellect, maar door 

de ervaring leert, een oefening zo inrichten, dat een han-

deling tot een ervaring wordt, en dat hij daarmee zijn ei-

gen lichamelijk instrument gaat beleven en zijn eigen Ik 

kan versterken?’ 

Het bundelen en duiden van deze ervaringen en het uitein-

delijke schrijven van dit werkstuk is begeleid door Albert 

de Vries, die dat met enthousiasme en geduld heeft ge-

daan. Hij werd op Midgard uitgenodigd door een collega 

therapeute. Samen met Jeroen Borghouts hebben we el-

kaars zoektocht van zeer dichtbij meegemaakt en er ont-

stond op die wijze ook een verdieping van de interesse in 

elkaars therapieën. 

 

 

Opbouw 
 

 

In het eerste deel beschrijf ik een aantal voorbeelden 

waarin het bewoners is gelukt om tot een ervaring van een 

beweging te komen. Daarbij verschijnen twee belangrijke 

aspecten: ‘de weg naar achter’ en ‘het ritme van de ana-

pest’. 

In het tweede deel volgt het verslag van een therapeuti-

sche ontwikkeling gedurende een aantal jaren bij twee 

bewoners. 

 

 

 

 

 

Wakker worden op de weg naar achter 
 

 

Ik oefen met Patrick driedelig lopen. De stap die we na-

streven ziet er als volgt uit: 1. de voet gaat omhoog, de 

tenen houden nog contact met de grond, 2. de voet komt 

los van de grond en beweegt naar voren, 3. de tenen ra-

ken de grond en de hele voet komt neer. Deze driedeling 

wordt bij Patrick in eerste instantie niet zichtbaar. De hak 

is nog niet van de grond, of hij plaatst zijn voet al naar 

voren. Terwijl die voet wordt neergezet gaat de ander 

alweer van de grond. Ik probeer middels allerlei aanwij-

zingen hem zover te krijgen dat hij beter op zijn voeten 

let, maar dat heeft nauwelijks effect. 

Op de weg naar achter vindt er een opmerkelijke en di-

recte verbetering plaats. Het is nog wel niet helemaal 

perfect, maar de drie fases worden toch zichtbaar.  

Bij het oefenen van de OE-sprong, springen met gesloten 

voeten, gebeurt iets dergelijks: naar voren springend lukt 

het hem niet om zijn voeten bij elkaar te houden, hoe ik 

hem ook aanmoedig; naar achter springend, lukt het van 

het ene op het andere moment wel. 

 

De zin van het driedelig lopen is dat je ín het lopen bent. 

Doorgaans is dat, als je vooruit loopt, niet het geval. Je 

voeten gaan, je gedachten zijn heel ergens anders.  

Als ik met Patrick dat lopen ga oefenen en probeer hem 

zover te krijgen dat hij de beweging van de voet gaat 

meemaken, dan heeft dat op de weg naar voren geen en-

kel resultaat. Zijn aandacht komt niet bij zijn voeten, en 

geen enkele aanwijzing, hetzij concreet, hetzij in beeld-

vorm, kan daar iets aan veranderen. Geen enkele voorstel-

ling die ik hem aanbied, komt aan. Op deze wijze kan hij 

dus niet leren. 

Lopen we naar achter, dan is de situatie plotseling geheel 

anders. Patrick’s aandacht is wel bij datgene wat hij doet 

en dat wordt in de stap zichtbaar.  

 

Ook met Niels oefen ik het driedelig lopen. Als we die 

stap naar voren oefenen gaat Niels veel te snel en maakt 

hij bovendien zijn passen te groot. Op de weg naar achter 

worden deze beide problemen opgelost: als vanzelf voegt 

hij het tempo van de stap bij dat van mij en ook zijn pas-

sen worden kleiner, waardoor hij de stap nu beter gaat 

beheersen. Ook bij hem hebben aanwijzingen geen enkele 

werking en is het de weg naar achter die hem in staat stelt 

vorm aan te brengen in zijn stap. 

 

Eenmaal attent geworden op dit verschijnsel, lijkt het wel 

of in een paar weken elke bewoner die bij mij euritmie-

therapie heeft, wil laten zien dat ook bij hem of haar de 

weg naar achter een positieve invloed heeft op het uitvoe-

ren van een oefening en dat bij heel verschillende 

‘problemen’. Nog drie voorbeelden: 

 

Met Ard oefen ik de A-sprong, waarbij de voeten wijd uit 

elkaar staan en er in die positie gesprongen wordt. Als hij 

naar voren springt ontstaat er een soort galopsprong; 

eerst komt zijn rechtervoet neer, dan pas zijn linker. 

Bewegend leren, leren te bewegen     Bas Hardewijn 
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Springt hij naar achter dan komt hij volkomen gelijk op 

twee voeten neer, en ontstaat er een evenwichtige A. 

Met Nanda loop ik ‘eenvoudig’ een weg vooruit en een 

weg achteruit, waarbij we bij iedere volgende weg het 

tempo een beetje opvoeren, om op de laatste terugweg 

dan snel te vertragen. Op de weg naar voren beweegt ze 

vrij sterk met haar bovenlichaam van rechts naar links; 

daardoor lukt het haar niet om zich in het naar voren 

gaan te voegen. Op de weg naar achter verdwijnt dit zij-

waarts wiegen plotseling en kan ze zich wel in de voor-

achter richting voegen. Haar gestalte blijft nu rechtop, ze 

lijkt meer bij zichzelf te kunnen blijven. 

Martin is zo vriendelijk om mij in een laat stadium van dit 

werkstuk een klassiek voorbeeld te geven van ons onder-

werp. We oefenen de driedelige stap; hij heeft daarbij een 

aantal opdrachten die hij goed begrijpt, te weten: blik 

vooruit, kleine stap, aandacht bij de voeten en het boven-

lichaam stil houden. Om hem bij dat laatste te helpen legt 

hij op zijn hoofd een zakje met bonen dat er natuurlijk 

afvalt als je je hoofd scheef houdt. Vandaag gaat op de 

weg naar voren alles ‘mis’: Hij begint direct te wiebelen, 

maar weet nog net het zakje op zijn hoofd te houden, hij 

kijkt naar de grond, neemt te grote stappen en begint de 

slappe lach te krijgen. Dit wordt allemaal anders zodra 

hij de eerste stap naar achter zet: zijn gestalte wordt rus-

tig, hij kijkt voor zich uit en je ziet letterlijk de concentra-

tie naar zijn voeten gaan. 

 

In elk voorbeeld wordt zichtbaar hoe op de weg naar vo-

ren een ‘probleem’ van de bewoner zich manifesteert: 

Patrick droomt weg en zijn voeten doen maar wat, Niels 

doet bijna teveel zijn best en daarom lukt het niet, iets 

dergelijks gebeurt bij Ard, Nanda komt niet los van een 

gewoontegebaar. Op welhaast miraculeuze wijze leidt het 

naar achter lopen of springen tot het overwinnen van deze 

problemen.  

Als ik probeer dit fenomeen te begrijpen, kom ik in eerste 

instantie op wat in de euritmie bekend staat als de Ik-lijn. 

De Ik-lijn is een heen en terug gelopen weg, waarbij je op 

de weg terug vrij letterlijk in je eigen voetstappen stapt. 

Op de weg naar voren zie ik de bewoner slaapwandelen. 

Hij of zij loopt trouw met mij mee, maar laat verder alles 

aan mij over. Op de weg naar achter echter, begint hij zijn 

eigen activiteit en daarmee zijn lichamelijkheid te erva-

ren. Hij wordt wakker uit zijn slaapwandeling, merkt 

waar hij mee bezig is en is in staat zijn lichaam te sturen. 

Hij komt tot zichzelf. De weg naar voren maakt een pas-

sieve indruk, de weg naar achter is duidelijk actief. 

Door in je eigen voetstappen te treden, herinner je je waar 

je gelopen hebt en keer je als het ware in jezelf terug. 

Zichzelf ervaren, in zichzelf terug keren, zichzelf herinne-

ren, dit alles wijst op het ervaren van de eigen persoon-

lijkheid, op het ervaren van het Ik. Op de weg naar achter 

wordt het Ik van de bewoner geëngageerd, en krijgt het 

grip op het lichaam. 

Het bijna magische van dit proces is, dat dit zichzelf erva-

ren ‘in de ledematen’ plaats vindt en niet ‘in het hoofd’. 

Patrick wordt wel wakker en je kunt dit zelfs aan zijn 

gezichtsuitdrukking zien, maar dat wakker worden vindt 

niet plaats in het denken maar in het doen! Als hij zich 

denkend bewust zou worden van zijn bezigheden zou hij 

geheel blokkeren, dat ervaar ik bij bijna iedere bewoner. 

 

Ik geef Jan Willem 5 ‘bonenzakjes’ en vraag hem die in 

de figuur van een vijfster neer te leggen. We hebben die 

vijfster al eindeloos vaak gelopen. Hij begint met een zak-

je op de begin plaats te leggen en legt de rest er vervol-

gens met een mooie boog naast, zodat geen enkele gelij-

kenis met een vijfster valt te bespeuren. Zijn hulpeloze 

blik spreekt boekdelen. Dan vraag ik hem de vijfster te 

lopen en aan het eind van elke weg een zakje neer te leg-

gen; hij doet dit moeiteloos en er ontstaat een redelijk 

zuivere figuur.  

 

Zo zijn er tientallen voorbeelden te geven waaruit blijkt 

dat er bij veel bewoners een discrepantie bestaat tussen 

een intellectueel leren en een ervaringsleren. De weg naar 

achter, als onderdeel van de Ik-lijn, maakt dit ervaringsle-

ren mogelijk.  

De ‘weg naar achter’ kan ook op een andere manier ver-

schijnen: 

 

Met Maaike geef ik op het kort-lang ritme van een gedicht 

de koperen bal door; mijn linker hand geeft hem aan mijn 

rechterhand en die aan haar linkerhand. Als zij hem dan 

aan haar rechterhand geeft, blijft hij daar een hele tijd 

steken waarbij ze hem een aantal keren krachtig in haar 

eigen hand ‘slaat’. Soms komt ze er nauwelijks toe nog 

door te gaan. Als ze hem dan weer aan mij geeft, gaat dat 

ook nogal hardhandig.  

Bij de eerste variatie geven we de koperen bal nu achter 

onze rug door naar de andere hand. Plotseling is er geen 

enkel oponthoud en gaat de bal op het ritme van het ge-

dicht van de ene hand naar de andere. 

Bij de tweede variatie ga ik achter haar staan, rug aan 
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rug; we geven de bal dus achter ons aan elkaar door en 

voor ons van onze linker- naar de rechterhand. Ook bij 

deze variatie stokt de beweging niet en geeft ze de bal 

steeds op het ritme door. 

 

Het is voor mij verrassend en enthousiasmerend om te 

ontdekken dat ook een andere manier van het aanspreken 

van de achterruimte, de bewoner de mogelijkheid geeft 

om een bepaalde handeling (beter) uit te voeren. Een han-

deling die niet lukt als hij in de ruimte voor haar moet 

gebeuren, als ze hem kan zien, maar wel als het achter 

haar gebeurt, of, en dat is toch wel frappant, als ze de 

ruimte achter zich begint te ervaren omdat ik daar sta, 

hoewel de koperen bal dan weer voor haar langs gaat. 

Enige tijd later laat Maaike zien dat zij ook zo haar ge-

dachten heeft over voor en achter. 

 

In de oefening I A O maken we een O-gebaar voor ons; 

dat is voor Maaike heel lastig en op een dag vindt ze er 

wat op door het achter haar rug te doen. Omdat ik graag 

wil dat ze hem voor zich doet vraag ik haar: ‘Waar is 

jouw O?’, waarop ze antwoordt: ‘Hier!’ ‘Waar is hij?’, 

vraag ik met een bedoeling die zij direct snapt: Ze maakt 

het gebaar vóór zich en zegt: ‘Daar!’ 

 

Ook Nanda zoekt soms die achterruimte spontaan op. 

 

We geven de koperen bal voorlangs door aan onze andere 

hand. Nanda praat met een klein stemmetje tegen ‘iets’ 

bij haar hand. Met een snel gebaar pak ik dat ‘iets’ weg 

en stop het in mijn broekzak. Nanda schrikt op uit haar 

gepraat, kijkt wakker uit haar ogen en begint spontaan de 

koperen bal achter haar rug door te geven! 

 

Er vindt een soort omkering plaats van wat ik tot nu toe 

heb beschreven: door mijn handeling komt Nanda tot 

zichzelf, ervaart zichzelf en zoekt dan spontaan de ruimte 

achter zich op om dat als het ware te bevestigen. 

Het ‘zelf zien’ remt de beweging. In het volgende stukje 

beschrijf ik hoe juist het ‘gezien worden’ kan leiden tot 

het ervaren van zichzelf, en daarmee tot een in beweging 

komen. 

 

Ik word gezien, dus ik ben 

Karin is een jonge vrouw die al een aantal jaren regelma-

tig euritmietherapie bij mij heeft. Ze is erg aan de zwaarte 

overgeleverd, zowel lichamelijk als psychisch, komt 

moeilijk in beweging en heeft nauwelijks een relatie tot 

de ruimte om haar heen. Het werken met haar is echter 

een waar genoegen omdat ze er steeds weer in slaagt een 

stapje voorwaarts te doen, vaak op voor mij geheel onver-

wachte momenten. Het is bijzonder interessant om te zien 

wanneer en in welke omstandigheden dat stapje voor-

waarts plaatsvindt.  

Net als bij Patrick geef ik Karin in het begin aanwijzin-

gen, reik ik haar voorstellingen aan, echter zonder het 

minste resultaat. Ook zij gaat trouw met mij mee in de 

oefeningen, komt, met enige moeite, tot een handeling, 

maar die handeling maakt ze zich niet eigen. In het vol-

gende voorbeeld wordt duidelijk wanneer ze haar eigen 

handelen begint te ervaren en hoe ze op dat moment tot 

leren kan komen. 

 

Over het bezoek van een hospitante 

We krijgen bezoek van een hospitante. Zij maakt twee 

sessies van Karin mee. De eerste keer valt op dat Karin 

erg ingenomen is met deze extra belangstelling. Ze doet 

erg haar best, lijkt wat wakkerder te zijn dan anders en 

krijgt het bijvoorbeeld voor elkaar om bij een staafoefe-

ning de staaf wat hoger te krijgen dan gewoonlijk.  

Twee dagen later, nog steeds mèt de hospitante, is de ver-

andering bij Karin duidelijk te zien. Niet alleen komt de 

staaf wat hoger; ze beleeft het ook zichtbaar, ze kan het 

volgen. 

Bij een andere oefening, waarbij ze een rechte weg naar 

voor en naar achter loopt, is het opmerkelijk hoe ze op de 

weg naar achter nu haar rug kan rechten en zeer kordaat 

die ‘achterwereld’ instapt. Ook voor de hospitante is het 

verschil tussen beide keren zeer frappant. 

Als Karin de volgende keer weer komt en de hospitante er 

niet meer is, stelt ze onmiddellijk na binnenkomst met 

krachtige stem de vraag: ‘En waar is Annet?’ 

In het vervolg van deze periode weet ze deze stappen in 

eerste instantie niet vast te houden en valt ze wat terug. In 

een volgende periode gebeurt er na een zeer korte nacht-

rust van mijn kant het volgende: Ik laat haar uitgebreid 

merken dat ik verschrikkelijk slaperig ben en eigenlijk 

helemaal niet in staat ben om nu met haar mee te doen. Ik 

zeg haar dat er niets anders op zit dan dat ze het alleen 

doet en vraag haar of ze daar de moed voor heeft. Ze 

vindt dat eerst wat vreemd, kijkt me een tijdje ongelovig 

aan, maar wil dan de uitdaging wel aan. Mijn  klomp 

breekt als ik zie dat het haar bij de I A O -oefening beter 

dan eerst lukt om haar gestalte op te richten en ze vervol-

gens ook een krachtiger en gevulder O-gebaar kan ma-

ken.  Bij de al eerder genoemde staafoefening lukt het 

haar weer om goed in de verticale lijn te komen en die 

rechte gestalte ook een tijdje vol te houden. Het naar ach-

ter lopen lukt ook ineens weer met rechte rug en met een 

werkelijk naar achter gericht zijn. 

 

Wat ik een periode eerder na het bezoek van de hospitante 

nog heb laten liggen, wordt me nu toch goed duidelijk: 

pas als er een toeschouwer is, begint Karin zichzelf te 

ervaren. Als ze door een ander wordt waargenomen, be-

gint ze ook zichzelf waar te nemen. Doe ik alles met haar 

mee, dan ervaart zij mij niet als een toeschouwer, ook al 

kijk ik naar haar; ze sluit zich aan bij mijn handelingen en 

slaapt daar bij in. Ze handelt, maar die handeling wordt 

niet tot een ervaring, omdat ze hem zélf niet kan waarne-

men. Dat gebeurt wél als haar handelen door een ander 

wordt waargenomen; dan wordt die handeling als het wa-

re gereflecteerd en daardoor voor haar tot een ervaring. 

De reflectie wordt van buitenaf aangereikt, het is een 

‘ruimtelijke reflectie’. 

De weg naar achter is in dit voorbeeld niet middel om tot 

ervaring te komen. Dát er iets bij Karin gebeurt, dát een 

ervaring tot stand komt, wordt op de weg naar achter wel 

duidelijk zichtbaar 

 

De werkzaamheid van de anapest 

Suzanne is een jongedame met een spastische verlam-

ming. Ik werk met haar in de euritmie-therapie aan de 

daarvoor voorgeschreven reeks  S M A   L M I   T M OE. 

Ik heb met deze reeks goede ervaringen bij andere bewo-

ners met dezelfde problematiek, bij haar echter leek ik er 
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niet in te slagen de goede aansluiting te vinden. Hoe kom 

ik met haar in beweging? Omdat mij in andere situaties is 

opgevallen dat het ritme van de anapest, ofwel kort/kort/

lang ‘vv-’ het leerproces kan ondersteunen, heb ik dat, na 

vele andere probeersels, ook bij haar te hulp geroepen. 

Suzanne is doorgaans zo sterk verkrampt dat ik haar 

maar heel spaarzaam in een beweging meekrijg. Ik doe 

nu het volgende: Ik pak haar hand voor het M-gebaar, 

beweeg die heel lichtjes een paar centimeter naar voren 

tot het punt waarop weerstand voelbaar is, en laat hem 

weer naar achter gaan. Dat herhaal ik, weer een paar 

centimeter tot de weerstand en terug. Daarna probeer ik, 

indachtig het ritme van de anapest, een iets grotere bewe-

ging te maken. Tot mijn niet geringe verbazing duurt het 

deze derde keer veel langer tot er weerstand komt en kan 

de beweging veel verder doorgaan. Dit geheel herhalen 

we een paar keer waarbij ze haar arm steeds meer kan 

ontspannen tot het in de buurt komt van een strekking. 

 

Het idee om met de anapest te werken komt uit  de oefe-

ning ‘IK EN JIJ’, waaraan ik met een aantal bewoners ben 

gaan werken in zijn oorspronkelijk vorm: met twee diago-

nale lijnen die elkaar kruisen. Dit lopen van een schuine 

lijn in een rechthoekige ruimte, is voor de meesten een 

hele opgaaf; in eerste instantie ontstaan de meest interes-

sante omwegen en andere figuren. Het moet dus echt ge-

leerd worden. Die weg wordt in de oefening gelopen in 

het ritme van een anapest: tweemaal een korte weg heen 

en terug tot het kruispunt, dan een lange weg erdoor en 

weer terug.  

 

Samen met Julliëtte begin ik aan deze oefening te werken. 

Ik loop naast haar, hand in hand, omdat ze anders moei-

zaam in beweging komt en zeker ook de weg zal kwijtra-

ken. Ik merk, ook aan mijzelf, dat we de weg als het ware 

‘inslijpen’ doordat we hem in dit kort-kort-lang ritme  

lopen. Door dat ritmisch lopen krijg je een sterke verbin-

ding met de vorm, in dit geval dus die schuine weg. Door 

de anapest ontstaat ook een speels element, dat er voor 

zorgt dat je wakkerder met de vorm omgaat. Dat speelse 

zit hem dan in de afwisseling van kort en lang. 

 

Met Sebastiën, spreek ik voor de zogenaamde grote klin-

keroefeningen de klinker. We doen dat eenmaal, lang en 

krachtig. Het effect is nogal komisch, omdat ik op één 

toon spreek terwijl zijn toonhoogte stijgt, waardoor er een 

niet bedoelde maar wel interessante muzikale ervaring 

ontstaat.  

Ik zie bij een stagiaire dat hij deze klinker driemaal kort 

spreekt. Ik besluit dat ook eens te proberen om te ervaren 

wat het verschil is. Zo ook bij Sebastiën. De eerste keer 

spreken we de klinker tweemaal: Bij de eerste A spreekt 

hij een kwint hoger dan ik, zonder te stijgen. Bij de twee-

de maal is hij ongeveer een terts hoger en daalt nog iets. 

Bij de eerste OE stijgt hij als vanouds  ‘en zegt dan 

nog:’stoomboot’’. Bij de tweede daalt zijn stem tot hij 

bijna bij mijn priem is. 

Bij het opschrijven van deze ervaring begint me weer het 

verband op te vallen met de anapest en de volgende keer 

doen we het dan ook driemaal, zonder een echt onder-

scheid te maken tussen kort-kort en lang: De eerste en 

tweede A liggen op terts-hoogte, de derde is bijna een 

priem. De eerste OE is een kwint, de tweede en derde zijn 

bijna een priem en worden zuiver als ik mijn toon iets laat 

stijgen. 

 

De herhaling in het kort-kort-lang-ritme leidt ertoe dat hij 

qua toonhoogte tot zichzelf komt; hij komt bij de priem, 

het eigen standpunt. Wonderbaarlijk is toch wel dat het 

gelijk de eerst keer raak is, het werkt direct, net als in het 

geval van de M bij Suzanne. 

 

Als ik met Sebastiën het driedelig lopen oefen, krijgt hij 

enerzijds een wat dromerige blik en wordt hij heel stil, 

anderzijds is hij merkbaar ‘aanwezig’ in zijn voeten. Het 

bewustzijn wat betreft de zintuiglijke waarneming neemt 

af, het bewustzijn in de ledematen neemt toe. Desondanks 

is de verdeling van de stap in drie fases voor hem nog een 

hele klus. 

Sebastiën haalt dit niet; als ik zeg ‘omhoog’ is hij al aan 

het eind van de tweede fase. Zeg ik ter verduidelijking ‘op 

je teen’ dan verandert dat niets. Zet hij zijn ene voet op de 

grond dan is de andere al weer bijna onderweg. Ik bom-
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bardeer hem met verbale aanwijzingen: Geen resultaat. 

Om zijn voet te remmen, bouw ik een vertraging in: We 

tillen de voet op tot op de teen en zetten hem dan weer 

terug, herhalen dat nog een keer en pas bij de derde keer 

zetten we de voet ook echt naar voren. Dit werkt perfect: 

Hij ziet wat ik doe, kan dat overnemen, en komt tot een 

gerichte indeling van de stap.  

    

Pas bij het nalezen van mijn aantekeningen dringt het tot 

me door dat ik weer gebruik heb gemaakt van de anapest.  

In dit voorbeeld valt de terughouding het meeste op. We 

onderbreken een beweging (die propulsief was) tweemaal, 

met als gevolg dat Sebastiën de stap nu bewust kan uit-

voeren en kan structureren. Opvallend is dat hij de oefe-

ning gaat (be)grijpen door een bewegingspatroon en niet 

door het gesproken woord. Het lukt omdat hij de terug-

houding kan bewegen! 

 

Het gebaar van de anapest 

Nu ik zo intensief bezig ben met het thema van de ana-

pest, gaat er ook buiten mijn praktisch werken in de eurit-

mie-therapie af en toe een belletje rinkelen. Zo’n belletje 

hoorde ik bij het beluisteren van een stukje van Mozart’s 

Zauberflöte. Als in de Zauberflöte Pamino voor de tempel 

van Zarastro komt, klopt hij eerst op de rechter deur waar-

op een stem hem toeroept: ‘Terug!’ Daarop gaat hij naar 

de linker deur, klopt wederom aan en krijgt wederom als 

antwoord: ‘Terug!’ Dan loopt hij naar de middelste deur 

die opengaat voor hij de kans heeft gekregen aan te klop-

pen. Zarastro verschijnt en vraagt hem naar het doel van 

zijn komst.  

Wat mij bij het horen van dit stukje trof was het krachtige 

‘Terug’ bij de eerste twee pogingen, en het als het ware 

vanzelf opengaan van de middelste poort, nog voor een 

derde poging is ondernomen. Het teruggewezen worden 

én het verdwijnen van de barrière vormen samen één ge-

baar. 

 

Als ik de anapest gebruik, zie ik twee dingen gebeuren: 

Ten eerste wordt de bewoner zodanig wakker in bijvoor-

beeld zijn voeten, dat hij in staat is een bepaalde vorm in 

de ruimte of een onderverdeling van een stap te leren. 

Bewegen we een oefening continu, dan verslapen we 

blijkbaar die vorm of die structuur. Door in de continue 

stroom willens en wetens een ‘terug’ in te bouwen, ont-

staat een ervaring  en kan er iets geleerd worden. De 

poortwachter die ons terugwijst is ons IK, dat ons ervan 

weerhoudt gedachteloos onze weg te vervolgen.  

Lopen we de oefening in het ritme van de anapest, dan 

geven we dit ‘terug’ een heel bepaald accent. Dit versterkt 

het tot ervaring worden van de beweging. 

Ten tweede wordt bij het teruggaan van een beweging 

deze beweging niet alleen tot ervaring, maar blijkt dit 

teruggaan de beweging ook te impulseren (zie voorbeeld 

van Suzanne). Door de beweging aan te zetten, maar eerst 

twee keer terug te gaan, en zo tot een ervaring te komen, 

wordt een blokkade overwonnen; de poort van de tempel 

opent zich, om met Mozart te spreken.  

Toen ik mijn collega’s de IK EN JIJ oefening liet doen, 

vertelde iemand dat hij zich na de twee korte wegen, op 

de lange weg als het ware gedragen voelde, alsof je er 

niets meer voor hoefde te doen.  

 

Op weg met Yuri 
 

 

De meeste ervaringen die ik hierna zal beschrijven, zijn 

opgedaan vóór die, welke in deel I aan de orde komen. 

Ofwel: met Yuri is alles begonnen. 

 

Op een bewonersbespreking van Yuri, 19 jaar oud, komt 

vanuit de leefgroep het volgende naar voren: ‘Vergeleken 

met een paar jaar geleden zijn er enkele opvallende veran-

deringen bij Yuri. Dit betreft vooral zijn persoonlijkheids-

ontwikkeling. Yuri maakt meer contact, gaat personen 

beter onderscheiden en gerichter benaderen. Hij is ook 

zelfbewuster, verweert zich meer als hij wordt lastig ge-

vallen. Met wassen, kleden en eten doet hij meer zelf dan 

voorheen. Hij is in het afgelopen jaar ook meer taakjes 

gaan verrichten op de groep. In de klas valt op dat hij 

meer is gaan spreken. Hij wordt door de groepsleiding 

meer en meer als een persoonlijkheid beleefd, hij is nu 

iemand. Vroeger werd hij wel ervaren als ‘een lege huls.’ 

Wanneer er zo’n opvallende verandering bij een bewoner 

plaatsvindt, kijk ik terug op mijn werk met de vraag: ‘Wat 

heb ik bijgedragen aan het tot stand komen van deze ver-

andering?’ ‘Kan ik in de reflectie me bewust worden wat 

mijn inzet eigenlijk is geweest?’ 

Er is een opmerkelijke overeenkomst tussen de verande-

ringen bij Yuri, die door de groepsleiding worden waarge-

nomen en de essentie  van de oefeningen waar Yuri en ik 

lange tijd aan hebben gewerkt. Kort en goed komt het er, 

terugblikkend, op neer dat die oefeningen gericht zijn op 

het gaan ervaren van de eigen persoon, ofwel het IK, en 

het ervaren van de ander, ofwel JIJ.  

Voor ik de oefeningen beschrijf, eerst iets over de motiva-

tie om met Yuri te gaan werken en de keuze van de oefe-

ningen: Bij Yuri is de grote vraag hoe hij in de uiterlijke 

beweging kan komen. Het werken met hem heeft daarin 

tot bepaalde aanknopingspunten geleid. 

Yuri is vrij stijf, met name in de benen, zodanig dat hij 

bijvoorbeeld heel onzeker wordt van traplopen of gaan 

zitten. Hij maakt vaak een wiegende beweging van links-

achter naar rechts-voor. Zijn linkerhand friemelt daarbij 

voortdurend aan zijn kleding. 

In de euritmietherapie komt hij alleen in beweging als ik 

hem aanraak, bijvoorbeeld als ik zijn handen vast heb. Hij 

heeft wel een juiste voorstelling van de klankgebaren en 

van bijvoorbeeld de opeenvolging van de wegen in de 

hierna beschreven oefeningen. Zijn armen blijven ook in 

de euritmietherapie nogal verkrampt, zijn voeten en benen 

daarentegen kunnen ondanks hun stijfheid opmerkelijk 

beweeglijk reageren. Hij kan goed versnellen door kleine-

re stappen te maken en kan zeer attent van richting wisse-

len. Die vaardigheid zou je vanuit zijn gewone doen abso-

luut niet verwachten. Het verwijst echter wel naar zijn 

innerlijke beweeglijkheid. 

Het enthousiasme om met Yuri aan het werk te gaan, put 

ik uit ervaringen die ik met hem heb gehad in de pedago-

gische euritmie. Vanaf het moment dat ik Yuri in de eurit-

mieles ontmoet, herfst ‘89, valt hij mij op door zijn grote 

enthousiasme, vreugde en betrokkenheid. (Als zodanig 

heb ik dat beeld van ‘de lege huls’ nooit ervaren.) Omdat 

hij  niet zelf tot een uiterlijke beweging komt, doe ik bij-

voorbeeld een klankgebaar voor, waarbij je kan zien dat 

zijn hele lijf meedoet, behalve zijn ledematen. Je ziet hem 
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op een subtiele manier in beweging komen; je ziet ook dat 

hij innerlijk het gebaar helemaal volgt, zoals geen enkele 

leerling dat kan. Ook later, in de euritmietherapie, is het 

zijn aanstekelijk enthousiasme, dat me op het spoor van 

de kwaliteit van de oefeningen zet. 

In de pedagogische euritmie ontdek ik dat ik Yuri moet 

aanspreken door hem aan te raken. Zeggen wat hij moet 

doen of uitgaan van de nabootsing sluit niet bij hem aan. 

Door de aanraking kan hij ook uiterlijk in beweging ko-

men. 

Zoals gezegd komen de verschillende gebaren ook aan in 

zijn voorstelling en kan hij ze reproduceren, mits hij ge-

steund wordt door de aanraking, of met zijn gebaar die 

aanraking tot stand kan brengen.  

Overigens zie je hem vaak zelf een aanzet tot een bewe-

ging maken (opstaan, lopen, een gebaar), maar na een 

‘split second’ trekt hij zich weer terug, alsof hij er zelf 

van schrikt. Hij ziet het zichzelf doen en raakt verlamd. 

Door zich voorstellend tegenover zichzelf te plaatsen, kan 

hij niet meer bewegen. 

In de paragraaf over Maaike heb ik eenzelfde gebeuren 

beschreven. Als ze ziet hoe ze de koperen bal van de ene 

hand in de andere doorgeeft, stokt de beweging. Ge-

schiedt dat doorgeven buiten haar gezichtsveld, of ligt 

haar aandacht achter haar omdat ik daar sta, dan ontstaat 

een doorgaande, vloeiende beweging. 

De vraag waar ik bij Yuri mee blijk te werken luidt: ‘Hoe 

kan ik de oefeningen zo vorm geven, dat ik hem niet via 

zijn voorstellingsvermogen aanspreek, maar dat hij on-

middellijk in de beweging kan stappen?’ Zo bleek bij het 

allereerste ‘hem in beweging krijgen’, de aanraking een 

cruciaal element. De vraag die daarop volgt luidt: ‘Hoe 

kan die beweging voor Yuri tot ervaring worden, en hem 

zo verder helpen in het leerproces?’ 

 

Ik beweeg, dus ik ben 

In het programma heeft de zogenaamde Ik-lijn van het 

begin af aan een prominente plaats, in verschillende vor-

men: 

1. In de eenvoudigste vorm als een rechte weg heen 

en terug, zo’n 6 maal herhaald, elke keer het tempo iets 

opvoerend en op de laatste weg terug het tempo abrupt 

terugnemend. Aangezien hij niet uit zichzelf in beweging 

komt, loop ik hierbij voor hem, hem aankijkend en met 

twee handen vast. Dat vasthouden hoeft niet meer te zijn 

dan een aanraking. Door die aanraking gesteund, kan Yuri 

verder zelf bewegen en de oefening sturen, zowel in het 

tempo als in de wisseling tussen vooruit en achteruit. Het 

vraagt veel aandacht van mij om dat sturen niet van hem 

over te nemen. Vanaf het begin is Yuri heel enthousiast 

over deze oefening en hoe sneller we gaan en van richting 

moeten wisselen, hoe vrolijker en attenter hij wordt. Dit 

groeiend enthousiasme in de oefening zie ik later bij an-

dere bewoners terug. 

2. Als variatie op het voorgaande een vereenvoudig-

de ‘IK en JIJ’ oefening: tweemaal een korte en eenmaal 

een lange weg heen en terug, zonder te kruisen zoals in de 

originele oefening. Dit geheel een aantal keer, steeds iets 

sneller en op de laatste terugweg plotseling vertragend. 

Dit is één van de eerste oefeningen die ik met Yuri doe; 

het is een onderdeel van mijn ‘basis’-programma, ik doe 

het met iedereen. Door zijn reacties begint die oefening 

kleur te krijgen en komt de werkzaamheid ervan, die ik op 

zich wel ken, voor mij tot leven. Door Yuri wordt dat wat 

ik weet, nu tot een werkelijke ervaring. In deze oefening 

loop ik naast hem en geef hem een hand, hoewel ik gaan-

deweg heb geprobeerd hem los te laten. Bij deze variatie 

komt het wisselen van richting nog sterker naar voren dan 

bij de Ik-lijn. 

 

De ander: jij 

De centrale oefening die bij de eerste periode euritmiethe-

rapie voor Yuri door de arts werd voorgeschreven was het 

lopen van een lemniscaat, met als doelstelling het tot 

stand brengen van een verbinding tussen de voorstellings- 

en de bewegingspool. 

Terugkijkend vanuit de bewonersbespreking en de daar 

benoemde ontwikkelingen komt vooral een ander aspect 

van de lemniscaat naar voren. De essentie van deze vorm 

is dat er een kruispunt ontstaat: Twee lijnen ontmoeten 

elkaar, er ontstaat een raakpunt. In die zin is de kruising 

van twee lijnen uitdrukking van het JIJ, zoals een lijn die 

zichzelf op alle punten raakt het IK uitdrukt. Zonder dat 

toen als bewuste doelstelling te hebben gehanteerd, blijkt 

nu dat we intensief zijn bezig geweest met twee oefenin-

gen, waarvan de ene werkt aan het beleven van het eigen 

IK en de andere gericht is op het kunnen ervaren van de 

ander als een persoonlijkheid: een JIJ. 

 

Yuri moet er lang aan oefenen tot hij de lemniscaat voor 

elkaar krijgt. Als ik hem niet stuur, gebeurt er dit: 

 

Om hem te helpen, staan er twee hoge ronde tafeltjes, als 

oriëntatiepunten waar hij omheen moet lopen. Vanuit zijn 

gerichtheid op links kan hij de eerste bocht wel lopen; 

omdat hij dan niet overschakelt naar rechts, komt hij uit-

eindelijk in een cirkelende beweging terecht. Zijn teke-

ningen laten hetzelfde principe zien. 

Ik begin met achter hem te lopen met mijn handen licht 

op zijn schouders, en hem waar nodig in de vorm te stu-

ren. Gaandeweg probeer ik dat sturen los te laten, hopend 

dat de oriëntatie aan de tafeltjes hem helpt ook de lus naar 

rechts te lopen. Uiteindelijk kan ik mijn handen van zijn 

schouders af nemen en alleen nog maar achter hem lopen, 
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eerst vlak achter hem, later met meer afstand. En dan te 

bedenken dat hij het eigenlijk niet kan velen dat er ie-

mand achter of zelfs maar naast hem staat; hij zoekt altijd 

het ‘tegenover’ op. 

Omdat ik achter hem loop, spreek ik hem direct aan op 

zijn beweging, en niet via de voorstelling. Omdat zijn 

aandacht achter hem ligt (en bij hem lijkt dat extra sterk te 

werken, omdat hij er zo’n hekel aan heeft) kan hij in be-

weging komen. Er volgt een verrassende ontwikkeling: 

 

Op een dag wordt de afstand tussen ons zo groot, dat hij 

in de ene lus loopt en ik in de andere. Ik zorg ervoor dat 

we tegelijk uit onze lussen komen. Tot mijn onuitsprekelij-

ke vreugde blijft Yuri doorlopen in de vorm, kruist uit de 

linker lus komend voor mij langs en gaat ook door de 

andere lus. Als we beiden dan weer voor de kruising 

staan, maak ik de fout te stoppen om hem (ten onrechte) 

voor te laten gaan: Hij staat onmiddellijk stil.  

Wijs geworden door deze ervaring kruis ik een volgende 

keer als ik uit de linker lus kom als eerste; Yuri kruist na 

mij en vervolgt zijn weg zonder problemen. 

Yuri is verbaasd én verheugd als hij mij voor de eerste 

keer uit de andere lus ziet komen en wij elkaar voor het 

eerst in deze vorm aankijken. Deze ‘nieuwe’ ontmoeting 

geeft hem nu wel een impuls tot bewegen, want hij loopt 

zeer krachtig door de kruising heen. 

 

Zo ervaar ik zelf wat er gebeurt als je uit de beweging 

stapt en af gaat op een ‘nota bene foutieve’ voorstelling: 

Alles komt tot stilstand. Als ik door was blijven lopen, 

had de vorm zich geheel op de juiste manier voltrokken. 

De stap die Yuri heeft gezet door in deze vorm zelfstan-

dig zijn weg te gaan, is voor mij een absoluut hoogtepunt 

in ons therapeutisch samenzijn. De ontwikkeling die bij 

hem plaatsvindt is indrukwekkend.  

Het startpunt is het door hem gekozen ‘tegenover’, hij 

wacht op mijn ‘voorstelling’ en komt niet uit zichzelf in 

beweging. Langzaam maar zeker verander ik dit uitgangs-

punt, door eerst naast hem te staan en te gaan, en later 

achter hem. Zo breng ik hem eerst maar eens van mij uit 

in beweging. In die beweging kan ik hem na verloop van 

tijd loslaten, maar het blijft belangrijk dat ik achter hem 

ben. Langzamerhand wordt het nu zíjn beweging, des te 

meer als ik, nog weer later, de andere kant op loop. In de 

vorm hebben wij dan beiden de rug naar elkaar toe, we 

zijn één en al ‘achter’; na de lus staan wij weer tegenover 

elkaar, maar nu op een geheel nieuwe manier: het 

‘tegenover’ is een ontmoeting geworden, hij ontmoet een 

JIJ. Dat het niet het oude tegenover is, blijkt als Yuri in 

die nieuwe ontmoeting juist extra motivatie vindt om zijn 

weg te vervolgen.  

 

Een nieuwe verrassing 

Als ik al dacht op mijn lauweren te kunnen gaan rusten, 

dan zorgt Yuri er wel voor dat dat voorkomen wordt: In 

een volgende periode, een aantal maanden later, komt 

Yuri met een nieuwe variatie: De linkerlus die hij vanaf 

het begin al goed liep blijkt er plotseling niet meer te zijn. 

Op het punt waar hij die ronding zou moeten beginnen, 

loopt hij nu rechtdoor richting de deur. Door daar in een 

boog stoelen neer te zetten is hij nog wel op het juiste 

spoor te brengen, maar haal ik de stoelen weg dan loopt 

hij weer recht naar de deur toe. 

De vorm is niet zover ‘ingesleten’ dat hij geen andere 

kant meer op kan; het is geenszins een automatisme ge-

worden. Dit is een belangrijk aspect van de vorm van 

ervaringsleren die ik hier beschrijf. Het doel van de thera-

pie is niet het aanleren van een nieuwe gewoonte. Het 

doel is wel het Ik van de bewoner zo te versterken, dat het 

de mogelijkheden van het lijf gaat gebruiken; zo in de 

ervaring te komen en zo wakker te worden in het Ik, dat je 

meer kunt dan je geleerd hebt. 

Veel van de ervaringen die ik in het eerste deel heb be-

schreven, zijn geïnspireerd door mijn belevenissen met 

Yuri. Zijn niet aflatende enthousiasme heeft me op het 

spoor gezet van de ontdekkingstocht met hem en andere 

bewoners. 

Het programma voor Yuri in de euritmietherapie ken-

merkt zich door eenvoud en continuïteit. In de ruim drie 

jaar die we aan het werk zijn, is dat programma bijna let-

terlijk hetzelfde gebleven. Ook de uitvoering van de oefe-

ningen is niet veel veranderd. Door zijn grote interesse en 

betrokkenheid is het volhouden ook niet zo’n punt. Ook 

de honderdste Ik-weg is weer een vreugdevolle gebeurte-

nis, of moet ik zeggen: juist de honderdste keer van één 

van de oefeningen geeft weer nieuwe vreugde. Yuri’s 

enthousiasme wordt niet minder; hooguit wordt zijn in-

nerlijke beweging wat minder direct zichtbaar, omdat we 

juist de uiterlijke beweging tot stand brengen. 

 

 

Julliëtte 
 

 

Net als met Yuri heb ik met Julliëtte een langdurige thera-

peutische relatie, lang genoeg voor het zichtbaar worden 

van een ontwikkeling. Zij is voor mij een typisch voor-

beeld van de rode draad die in dit werkstuk naar voren 

komt: ‘Zo met de bewoner te werken, dat zij zichzelf gaat 

beleven en dat zij zich, ondanks haar handicap, in de we-

reld kan manifesteren’. 

Julliëtte heeft een sterk fluctuerend bewustzijn. Ze ver-

keert vaak in een droomachtige toestand, die doet denken 

aan een absence. Haar constitutie verhindert haar voortdu-

rend om aanwezig te zijn en tot een handeling te komen. 

Ze ‘is er niet’ en komt dus ook niet tot een ervaring van 

haar lijf en van haar handelingen. 

Daarnaast wordt ze geplaagd door regelmatig terugkeren-

de fasen van neerslachtigheid, waarin ze totaal blokkeert. 

Het ‘niet aanwezig zijn’ neemt een haast dramatische 

vorm aan. De absence wordt een totale stilstand, de epi-

lepsie leidt tot een depressie. 

Omdat de afwisseling van goede en slechte tijden zo op-

merkelijk is en we naar een mogelijk ritme in die afwisse-

ling zoeken, kijk ik mijn aantekeningen na op de weken 

waarin ze geblokkeerd is en nauwelijks in beweging kan 

komen en die weken waarin ze actief is en wel in bewe-

ging komt. Behalve in het begin, blijkt dat ze elke thera-

pie periode van zeven weken eindigt in een actieve stem-

ming. Ook blijkt dat zich in de therapie in slechte tijden 

soms al een opleving aankondigt, die dan enige weken 

later in het groepsleven ook merkbaar wordt. 

De oefening waarin Julliëtte het sterkst te voorschijn 

komt is IK EN JIJ, ofwel de Ik-lijn in het ritme van de 

anapest. Ze vindt het een spannende oefening en wordt 

enthousiast en wakker door de versnelling en het wisselen 
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van richting. In de loop van de tijd  krijgt ze meer grip op 

dat van richting wisselen en begint ze steeds krachtiger 

naar achter te lopen. Op een dag kijkt ze me direct na de 

oefening stralend en recht in de ogen aan, wat ze anders 

zelden of nooit voor elkaar krijgt.  

Het is met name deze oefening die als eerste een ontwik-

keling laat zien, terwijl de uitvoering van andere oefenin-

gen niet echt verandert. Niet dat ze deze oefeningen niet 

zou kunnen, maar ze stapt er niet echt in, wat ze bij de Ik-

lijn, letterlijk, wel kan doen. In de laatste periode gebeurt 

er iets wonderlijks: Plotseling is het of ze alle schroom 

van zich afwerpt en zegt ‘hier ben ik en ik zal eens laten 

zien wat ik kan!’ Alle oefeningen  krijgen van het ene op 

het andere moment kracht en overtuiging. Niets geen dro-

merigheid, elke beweging, zowel met de armen als met de 

benen, is vol activiteit. Haar enthousiasme dringt door in 

haar eigen lijf en komt tot expressie. Dit ‘magic moment’ 

is voor mij niet anders te verklaren, dan een doorbraak na 

een lange, lange tijd van voorbereiding. Ik denk dat ze in 

die zo eenvoudige en eindeloos herhaalde Ik-lijn de gele-

genheid heeft gekregen om stapje voor stapje tot een erva-

ring van haar eigen beweging te komen. Tot die ervaring 

zo sterk werd, dat ze op een dag ineens haar hele lijf te 

pakken kreeg. 

Als ik mijn ervaringen tijdens deze laatste periode aan de 

leefgroep vertel, zie ik allemaal enthousiaste gezichten: 

Julliëtte is op de groep zeer levendig én het is inmiddels 

al een lange tijd geleden dat ze een periode van neerslach-

tigheid had.  

De inkt van deze laatste zin is nog niet opgedroogd of 

Julliëtte valt terug in een diep dal, een volledige blokka-

de; in tegenstelling tot eerder, toen zo’n periode maanden 

in beslag nam, duurt deze terugval echter maar een aantal 

weken en komt de echte Julliëtte al weer snel te voor-

schijn. De golfbeweging van goede en slechte tijden is 

niet verdwenen maar is wel veel beweeglijker geworden. 

De epileptische constitutie is niet verdwenen, maar ze kan 

op een hoger nivo omgaan met de mogelijkheden die ze 

heeft. 

 

 

Het ervaringsleren 
 

 

Het leerproces start door onmiddellijk samen in de bewe-

ging te stappen. De bewoner van Midgard komt mee van-

uit de nabootsing, of met behulp van de ondersteunende 

aanraking. Waar de beweging bij de bewoner hapert, ver-

trouw ik op de tijd en op de onzichtbare ontwikkeling die 

is ingezet. Dat wat ik tegen de bewoner zeg, werkt enkel 

als uiting van enthousiasme, niet als inhoud. 

In deze fase werkt het aanreiken van een voorstelling niet, 

of zelfs remmend op de beweging, omdat hij leeg is: Hoe 

kan je de staaf nu boven je hoofd houden als je nog nooit 

ervaren hebt wat ‘boven’ is! 

Vervolgens komt het erop aan, dat de bewoner zijn bewe-

ging, het maken van een gebaar, het lopen van een vorm, 

gaat ervaren. In de ervaring komt de beweging los van de 

nabootsing of van de ondersteunende aanraking en maakt 

de bewoner zich die beweging eigen, het wordt zijn bewe-

ging.  

In dit werkstuk beschrijf ik hoe die ervaring ontstaat door 

de ruimte achter je aan te spreken; door bijvoorbeeld een 

oefening achteruit te lopen of door de koperen bal achter 

je rug door te geven. Ook de anapest, die ik karakteriseer-

de als de ‘bewogen terughouding’ is een vorm van het 

aanspreken van de achterruimte. Daarnaast blijkt ook het 

‘gezien worden’ tot een ervaring van de eigen beweging 

te kunnen leiden. 

Als het gelukt is tot een ervaring te komen, dan kan het 

voorstellingsvermogen wel aangesproken worden, want 

de aangereikte voorstelling heeft nu betrekking op een 

ervaring. De voorstelling is door de ervaring gevuld, is 

levend geworden. 

Doelstelling van de therapie is dat de bewoner in het erva-

ren van zijn beweging vooral zijn eigen lichamelijk in-

strument gaat ervaren. Hij komt tot de ontdekking dat hij 

beweegt, dat hij handelt. Daarmee tilt hij zichzelf op een 

hoger niveau en krijgt hij meer grip op zijn lichamelijk 

instrument; hij heeft geleerd om beter met zijn mogelijk-

heden om te gaan en kan nu meer dan alleen datgene dat 

hij concreet geleerd heeft. 

Er is een creatief proces op gang gekomen; de geleerde 

handeling mag weer vergeten worden, want het gaat niet 

om een nieuwe gewoonte, maar om nieuwe mogelijkhe-

den. Het Ik gaat de mogelijkheden van het lijf gebruiken. 

Dit ervaringsleren leidt dus niet tot automatismen. Een 

gelukte handeling kan een maand later weer verdwenen 

zijn, en dat gebeurt ook regelmatig: Een tijdje nadat Yuri 

de lemniscaat kon lopen, raakte hij de draad weer kwijt en 

liep hij de vorm zo, dat hij bijna de deur uitliep.  

Maar nog vaker komt het voor dat een andere oefening, 

waar we helemaal niet zo direct aan gewerkt hebben, in-

eens gaat lukken. De bewoner blijkt ook grip te krijgen op 

een ander stukje van zijn ‘instrument’, de onzichtbare 

ontwikkeling komt aan het licht. Dit is met name bij Ka-

rin en Julliëtte heel opmerkelijk. 

De Ik-lijn is in veel oefeningen uit de euritmietherapie het 

middel dat gebruikt wordt, de weg die gegaan wordt, om 

een specifieke doelstelling te bereiken. In mijn werk met 

de (bijna) volwassen bewoners van Midgard is het werken 

aan de beleving en het versterken van het eigen IK, o.a. 

middels de Ik-lijn oefening, niet meer de weg, maar het 

doel. 

De vraag luidt dan: ‘Hoe kan door de euritmietherapie de 

persoonlijkheid van de bewoner, ondanks het gebrekkig 

georganiseerde instrument (lichaam), sterker te voorschijn 

worden geroepen?’ Je werkt dan relatief minder aan dat 

instrument, maar probeert het IK van de bewoner zo te 

engageren en te versterken, dat het van de mogelijkheden 

van het lichaam gebruik maakt, en zelfs onmogelijkheden 

overwint. 
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Midgard is een antroposofische leef- en werkgemeen-

schap in het dorpje Tuitjenhorn (N.H.) waar 92 ‘jong’ 

volwassenen met een ontwikkelingsstoornis wonen en 

werken. 

Bezoekadres: Regenboog 50, Tuitjenhorn 

Postadres: Postbus 71, 1749 ZH Warmenhuizen 

Tel: 0226-393944 
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