
met het donker dan weer met het licht. Doch één dezer waar-
den zal de leiding nemen hetzij in kwaliteit hetzij in kwan-
titeit. Zijn ze gelijk in waarde, dan zal het beeld uiteen vallen,
is het alleen maar veelheid. Anders gezegd: als het donker
overheerst zal daardoor het licht des te sterker stralen. Het
kan dan, hoewel minder in hoeveelheid, als kracht dan toch
juist leiding gevend worden.
Het is de relatie onderling, die spanningen oproept.
Dit geldt ook voor vorm en kleur. Bij de laatste is ook het
licht-donker wat het eerst aanspreekt, pas daarna is er kleur-
bewustwording. Kleur ontstaat pas door relatie tot andere kleur.
De spanning onderling doet kleur ontstaan.
Kleur op zichzelf heeft geen materieel bestaan. De kleurstof,
de materie, moet ook door de scheppende kracht aan zijn stof
zijn ontstegen —, dan pas is er kleurspanning. Als er kleur-
spanning optreedt, wordt de kleur ook tot ruimtelijke beleving,
is ze drie-dimensionaal geworden. De kleur heeft dan een eigen-
dommelijk bestaan, een eigen leven, is een functionele waarde
geworden in het bestaan van de compositie.
Ook hier zijn vergelijkingen te trekken met de verschijnings-
vorm van de kleur in de cultuurgeschiedenis van de mens.
In vroegere tijden was de kleur als regel ondergeschikt aan
de vorm. De kleur was meer toegevoegd. Later, met name na
Césanne neemt de kleur leiding, wordt zelfstandig. Dan zien
we de vorm ontstaan vanuit de kleur-beleving.
Het hier behandelde gedeelte van het beeldend vormgeven in
twee-dimensionale zin (het tekenen en schilderen), waarin door
de scheppende kracht van de mens het twee-dimensionale beeld
zich overstijgt tot drie dimensies, moge voldoende stof tot over-
denking geven.

KULTURELE THERAPEUTISCHE AKTIVITEITEN
IN HETALGEMEEN EN DE MUZIEKTHERAPIE IN HET BIZONDER

door A. B. P. SALOME-FINKELSTEIN, klinisch psychologe aan het psychia-
trisch ziekenhuis „Wolfheze" te Wolf heze (geneesh.-dir. Dr. H. van der Drift)

In een psychiatrische inrichting kan naast de arbeidstherapie de
kulturele therapie als een belangrijk therapeutisch middel be-
schouwd worden ten aanzien van de aktiverende behandeling
van patiënten.
De arbeidstherapie aktiveert de patiënt door middel van een
aan hem opgedragen taak, waarbij het doel van deze taak
in dienst staat van de gemeenschap waarin de patiënt kortere
of langere tijd is opgenomen. De patiënt wordt dan door het
werk dat hij verricht genoodzaakt buiten zichzelf te treden om
de anderen te dienen. Psychiatrisch gezien, mag de therapeu-
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tische waarde groot geacht worden; ook al bleek de arbeids-
therapie niet aan alle voorop-gestelde verwachtingen te voldoen,
zoals onder andere het feit dat de kontaktbevorderende prikkels
ten opzichte van medepatiënten te gering waren.
De kulturele therapieën daarentegen beogen een konfrontatie van
patiënt met zichzelf, waarbij zij juist datgene aanvullen, wat
in de arbeidstherapie door zijn doelstelling niet speciaal aan
de orde is.
De arbeidstherapie bevordert primair de konfrontatie patiënt-me-
depatiënt, mens-medemens; de kulturele therapie bevordert pri-
mair de konfrontatie tussen patiënt en zichzelf.
Op de psychiatrische inrichting „Wolfheze" valt de kulturele the-
rapie uiteen in:
bewegingstherapie; beeldende therapie; toneeltherapie; muziek-
therapie.
Historisch gezien kwamen deze vormen van kulturele therapieën
voort uit zogenaamde ontspanningsaktiviteiten die omstreeks 8
jaar geleden georganiseerd werden om aan het grijze van alle-
dag waarin de patiënten destijds vertoefden kleur te geven. Aan
deze ontspanningsaktiviteiten namen zowel personeel als patiën-
ten deel. Reeds spoedig werd een mogelijke therapeutische waar-
de in deze aktiviteiten ontdekt, zodat de toen georganiseerde
volksdans — het tekenen — koor — en toneelopvoerin gen tot the-
rapeutische aktiviteiten verheven werden. Onder leiding van zeer
bekwame en op de verschillende terreinen deskundige personeels-
leden, verplegers lange tijd in dienst van de inrichting, werden
deze ontspanningsaktiviteiten therapieën, die naast de arbeids-
therapie een belangrijk onderdeel gingen vormen van de aktie-
vere therapieën. De naam 'aktievere therapie' zegt reeds dat
ook toen nog het accent lag op de aktivering van de patiënt,
hoewel theoretisch reeds op het mogelijk therapeutisch belang hier-
van gewezen werd door Van der Drift in zijn boek: „Beknop-
te leidraad bij de toepassing van speltherapie, kulturele thera-
pie en bewegingstherapie".

Sinds het ontstaan van de kulturele therapieën — de bewegings-
therapie 8 jaar geleden; de muziektherapie 6 jaar geleden; de
beeldende therapie 7 jaar geleden en de toneeltherapie 3 jaar
geleden — kunnen wij drie verschillende stadia onderscheiden, die
wij zouden willen noemen:
1. het pioniersstadium,
2. het organisatorisch stadium,
3. het experimenteel stadium.
Het eerste stadium werd vooral gekenmerkt door het verza-
melen van materiaal en mogelijkheden, waaraan zoveel mogelijk
patiënten aktief deel konden hebben. De verschillende therapieën
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verwerkten toen respektievelijk 300 tot 600 patiënten en meer
per week. Van een gerichte therapie kon nog niet worden ge-
sproken. De algemene opvatting toen was, dat een ieder gele-
genheid moest hebben hetgeen op de inrichting geboden werd,
te benutten.
In het tweede stadium, het organisatorische stadium, was men
er vooral door in beslag genomen om hetgeen men wilde be-
reiken organisatorisch uit te voeren, wat gezien het tekort aan
verplegend en therapeutisch personeel soms nog moeilijkheden
met zich mee zou brengen.
Het experimentele stadium dat heden bereikt is, werd vooraf
gegaan door onderzoekingen op het gebied van de arbeidsthe-
rapie, en specifieke psychologische onderzoekingen ten aanzien
van het ritme-gevoel van een groot aantal patiënten met ver-
schillende diagnosen.
De vraag naar de specifieke aard van de verschillende thera-
pieën in het algemeen en ten aanzien van de individuele pa-
tiënt in het bijzonder, wilde men trachten te beantwoorden. Hier-
toe was kennis omtrent elke patiënt — achtergrond — opleiding —
sociale status — interessesfeer en begaafdheden — ziektetoestand
— behandelingsmethoden en therapeutische doelstelling — een ver-
eiste. Dit had tot gevolg dat het aantal patiënten dat voor de
verschillende therapieën in aanmerking kwam sterk werd gere-
duceerd.
Specifieke therapiekaarten, ingevoerd door de behandelende arts,
bewerkstelligden de plaatsing. Specifieke deskundigen konden wor-
den aangetrokken, die hun krachten aanwendden om de thera-
peutische mogelijkheden technisch uit te breiden. Door strikte
samnwerking met de supervisor (3), deskundige (2) en thera-
pieleider (1) kon men, gevolgd door experimentele toetsing, reeds
enige problemen oplossen en kwamen wij tot een eerste begin
van meer specifiek gerichte therapeutische bemoeiingen.
Uit de bewegingstherapie bleek het belang van een onderzoek
waarin men de totale mens kan observeren. De mens als tota-
liteit immers is nooit los te denken van zijn verleden en ook
niet van de verwachtingen die hij heeft van de toekomst. Hij
is daarom niet los van de wereld waarin hij leeft. De mens
immers verwerft de wereld nadat hij de wereld ontworpen heeft.
Door de binding nu die de mens met zijn omgeving krijgt,
waardoor de wereld zijn wereld wordt, is de mens ook weer
tot bewegen in staat, waardoor hij al doende steeds weer tot
wijdere realisatie komt.
Nu zal uit de beweging zelf de binding moeten blijken, die
een bepaalde persoon met zijn omgeving heeft. Bewegingsgeschikt-
heid immers veronderstelt een sterke binding met de situatie,
waarin men zich beweegt. Bij bewegingsongeschiktheid ontbreekt
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deze binding. De sterkte van de binding zal dus uit de mate
van bewegingsgeschiktheid te halen zijn.
Het bewegen wordt nu bepaald door het Ik enerzijds, maar ook
door de wereld, de situatie, waarin de mens zich beweegt. Wij
kunnen zeggen, dat de mens, met name onze patiënt zich in
het bewegen presenteert waarbij hij een meer of minder ade-
quaat gedrag tentoonspreidt dat bepaald wordt door de creatie
waartoe hij in staat is — waarbij onder creatie wordt verstaan
het zich al of niet eigen maken van de ruimte. Of hij de ruim-
te doelgericht gebruikt of wel vitaal beleeft.
In de doelgerichte ruimte immers is de mens, die deze ruimte
creëert, meer rationeel ingesteld — elke beweging die hieaan
toegevoegd wordt, kan als verbreiding en verrijking beleefd wor-
den maar ook als een gevaar. Zo kunnen dezelfde bewegingen
voor de ene patiënt medicijn zijn, voor de andere vergif. Be-
langrijk is dat de therapie gericht moet zijn op een optimale
verbetering van een bewegingsbeeld, passend bij de individuele
mens.

Geheel anders liggen de therapeutische mogelijkheden in de beel-
dende therapie.
Het kenmerkende van de beeldende therapie kan omschreven
worden als de relationering tegenover ontbinding, dat wil zeg-
gen: het naast-elkaar zijn van de dingen, de gelijktijdigheid
der dingen wordt omgevormd tot tijdigheid.

Door het vormen van beelden begrenst de mens zijn ruimte,
maakt hij de ruimte visueel voor zich begaanbaar. Toen de Is-
raëlieten door de woestijn trokken maakten zij palen ter oriën-
tatie in deze eindeloze ruimte. Op dezelfde wijze „bepalen" cre-
aties een vreemde ruimte, die zo voor mij tot een leefbare ruim-
te wordt. Hierdoor wordt de realiteit toegankelijk. Het vormen,
het creëren „an sich" staat daarom in deze therapie primair
op de voorgrond, terwijl het inhoudelijke van de creatie secun-
dair is en meer op de achtergrond staat.
Uitgaande van de vooronderstelling, dat ieder mens in wezen
creatief is, hebben onze patiënten op de creatieve therapie de
mogelijkheid naast hun strikt ingedeelde werkdag hun fantasie
te uiten of te leren uiten. Zijdelings wordt er een esthetische
behoefte gekweekt en gevoed. Bij creatief werk is er altijd een
dialoog met het materiaal en later met de creatie zelf gaan-
de. Deze dialoog verandert naarmate de substantie waarmee
gewerkt wordt een andere is.
Zo is klei bijvoorbeeld een substantie die zich week en gewil-
lig voegt onder de handen van de maker. De patiënt kan zich
hieraan al knedende kwijt. Het direkte kontakt met de substan-

114



tie is hier primair. Klei is aarde die de oerwereld vertegen-
woordigt en de meest primitieve neigingen in de mens kan op-
roepen. Dit komt tot uiting in smeren en kneden. Een stap ver-
der is dan het maken van voorwerpen, met name het maken
van alledaagse gebruiksvoorwerpen. Hier treedt reeds een ze-
kere vormtendens op, terwijl het aanbrengen van decoraties
een symptoom van fantasie is en een eerste poging tot cre-
atief werken. Het is iets dat de patiënt zelf maakt. Het per-
fektioneren kan zeer bevrijdend werken: het verhoogt het zelf-
gevoel, kanaliseert perfektionistische tendenzen en geeft door zijn
vormgevendheid de mogelijkheid van een beleven van vrijheid.
Een volgende stap is het werken met klei, waarbij men lo-
gisch te werk gaat. Hier wordt denken en inzicht ingeschakeld,
waardoor het reeds therapeutisch drift-aansprekende klei-stuk nu
ook een cerebrale kontrole vraagt. Er ontstaat zo een regule-
ring van het driftmatige. Het gevoels-oergegevene wordt ver-
standelijk in een vorm gegoten en er ontstaat een dialoog tus-
sen mens en klei, die opbouwend, vormgevend en vormzoekend
is en waaraan zich emotionele tendenzen toevoegen.
Totaal verschillend is het werken met steen. Ook de steen is
oergegeven. De substantie is echter een andere. Steen biedt een
grote weerstand. Er ontstaat een gevecht tussen de mens en de
steen. Vooral agressieve naturen kunnen hier veel aktiviteit kwijt
en zo hun agressie zijdelings kanaliseren. Destruktieve neigin-
gen kunnen zich hier botvieren. De therapeutische waarde van
de steen ligt in het feit, dat, doordat er steeds een vorm over-
blijft, destruktieve tendenzen door de steen zelf reeds tot kon-
struktieve omgebogen worden. Steen werkt chaotiserend, want
het is een te machtige, te grote en te sterke tegenstander om er
zonder meer iets in te zien. Het is een substantie die je te
lijf gaat en dus bedreigend in kan werken op tal van onze pa-
tiënten. Daarom wordt op onze therapie alleen in bepaalde ge-
vallen beeldhouwwerk gedaan.
Weer anders is het werken met hout. Hier bevredigt de schoon-
heid van het materiaal. Het aesthetische gevoel wordt al door
de aanblik van het materiaal gewekt. Daarom vereist het wer-
ken met hout een hoger niveau omdat destruktieve neigingen
bij houtbewerkingen als bijvoorbeeld gudsen alleen zijdelings uit-
geleefd kunnen worden. Het hout spreekt vanuit zichzelf en vraagt
als het ware om een positieve instelling van de bewerker. Hout
werkt sluitend doordat het zich reeds als vorm biedt. Het werkt
ook kontaktbevorderend, omdat de schoonheid van het materiaal
sociale feeling in de bewerking kan oproepen. Hout is een sub-
stantie die vorm aanbiedt om gevormd te worden. Een dialoog
op gelijk niveau is hier reeds direkt gaande.
Het werken met metaaldraad is bij uitstek een stimulans voor
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het aesthetisch vormgevoel. Het is als het ware een drie-dimen-
sionale tekening in de ruimte waarbij het materiaal het karakter
bepaalt. Het laat slechts enkele vormgevingen toe, het is een
soort spelen in de ruimte, want de ruimte doordringt de figuur,
die gemaakt wordt. Naast de grote bruikbaarheid voor de ont-
wikkeling van het aesthetisch gevoel geeft dit materiaal ook de
mogelijkheid spelenderwijs de ruimte te leren beheersen. Ter-
wijl psychasthene patiënten tegenover het werken met metaal-
draad grote weerstand tonen (het kan nooit zo precies als zij
het zouden willen), is dit materiaal zeer geschikt voor angsti-
ge mensen op een bepaald niveau. Terwijl ze met de ruimte
spelen, leren ze ook langzamerhand deze ruimte beheersen. Wei-
nig fantasie geeft reeds een groot effekt en als zodanig is het
ook een goede fantasie-oefening.
Bij het tekenen met potlood, inkt, houtskool en krijt blijkt hoe
zeer door het schrijven, „in feite een geautomatiseerd en ab-
strakt tekenen", de fantasie is verloren gegaan en ook het ge-
voelselement geatrofieerd is. Alleen via de vormen van het
schrift trachten wij door bewustmaking van willekeurige lijnen
in eerste instantie de fantasie te ontwikkelen, waarna pas het
zichzelf uitdrukken in aktie en veel later in kleur aan de orde
komt. Steeds is echter aan de orde het beleven van het heden
en het kontakt met het heden. De beeldende creativiteit is hier
indirekt de relationering van de intentie, die nodig is om tot
dit beleven te komen.

In de toneeltherapie ondergaat de patiënt meer nog dan in wel-
ke andere aktievere therapie de konfrontatie met zichzelf, die
vaak in een direkte vorm via het spel door mede-patiënten ge-
geven kan worden dank zij het spel waarin de gecorrigeerde
zich sociaal onaangepast gedroeg.
De verschillende vormen van toneeltherapeutische aktiviteiten ble-
ken ieder voor zich voor verschillende soorten van patiënten van
groot belang te zijn.
Zo bood het creatief spel een grote aantrekkingskracht voor on-
ze defektschizofrene patiënten, mensen die meer dan 7 jaar ziek
waren en over het algemeen een grote inaktiviteit vertoonden.
In het creatieve spel — situaties die zij uitspelen — blijken deze
weinig aanspreekbare en soms amorf aandoende patiënten tot
reakties in staat, op een niveau van een kind van 10 jaar.
Zij geven hier blijk van inspelen op elkaar en beleving van het-
geen zij uitbeelden ondersteund door kostuums.
Het toneelspel bleek van grote waarde voor — wat men samen-
vattend kan noemen: de patiënten met een psychopatisch ge-
dragspatroon. Het toneel appelleert aan solidariteit. Kombinaties
van patiënten met verschillende diagnoses bleek het meest aan-
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gewezene te zijn — een psychopaat als koning met aan zijn slip-
pen een schizofrene patiënt als aanreiker, voldeed in beide ge-
vallen — de koning werd in zijn optreden naar buiten toe gekor-
rigeerd en de kamerheer door de koning in het optreden naar
buiten meegenomen.
De poppenkast heeft bij uitstek de mogelijkheid tot het uitspe-
len van bepaalde situaties waarover de patiënten niet direkt zou-
den spreken, zoals bijvoorbeeld hoe zij zich het naar huis gaan
voorstellen en zij het verwerkelijkt zouden willen zien. De pop
dient nog meer dan het masker tot het uitspelen van verwachtin-
gen; de pop is nog verder weg dan het masker, dat door zijn
direktheid en identificatie mede openend kan werken en daar-
door als therapeutische vorm achterwege werd gelaten.
Het schimmenspel geeft vooral door de creatie die de patiën-
ten zelf bedenken en de kompositie die ontstaat door een groep
patiënten gezamenlijk, een grote artistieke bevrediging.
Heel anders weer werkt de pantomime — hier blijken vooral de
introverte en vaak woord-arme patiënten tot de beste uitbeel-
ding te komen, waaruit blijkt, dat hun van het zich uiten in
welke andere therapie ook, de vorm nog niet werd aangeboden.
De diskussie die bij elk spel voorafgaat, tot disputen leidend,
is „an sich" een grote beleving voor ieder, die begaan is met
het lot van de patiënten.
Ontwerpen van dekors en kostuums neemt een ieder die erbij
betrokken is volledig in beslag, zo zelfs, dat de patiënten een
hele week er mee bezig zijn en hun ideeën buiten de therapie-
en verzamelen en/of op papier zetten.
De kulturele films, die er tussendoor getoond worden, blijken
vooral voor onze meer intellektueel ingestelde patiënten van bij-
zonder grote waarde, omdat zij ter plaatse iets van hun genoten
onderwijs terugvinden, dat zij door indicatie op een anders ge-
richte arbeidstherapie denken kwijt te zijn.

Het therapeutisch effekt van de muziek daarentegen ligt bij al-
len, maar vooral voor de schizofrene patiënt die het meest
van zichzelf vervreemd is, in het feit dat de muziek relative-
rend werkt in de relatie ik- zelf.
Een maatschappelijk vooraanstaand schizofrene patiënt zei eens
nadat hij enige tijd viool gespeeld had: „Hier ben ik weer."
Muziek verinnerlijkt, konfronteert ons met onszelf en maakt iets
in ons wakker, waardoor wij met onszelf in gesprek kunnen
treden.
Vooral het wekken van vroeger bespeelde en-of nog onbespeel-
de innerlijke snaren is een belangrijk aspekt in onze therapie.
De keuze van het instrument is hierbij van groot belang. Voor-
al de fijnere snaarinstrumenten zoals viool, bas, gamba, vedel
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alsook de fijnere blaasinstrumenten, vooral de blokfluit hebben
de grootste appellerende kracht. Door het strijken en door het
blazen ontstaat duur en wordt de ene toon met de andere ver-
bonden. Het verbinden van tonen door het instrument geeft aan
de patiënt datgene, waartoe hij uit zichzelf door zijn ziekte niet
meer in staat is. Hij kan zelf geen verbindingen meer leggen.
Zo moet de muziek aan de ene kant van binnen-uit het front
veroveren en de nog resterende dynamiek aanspreken. Aan de
andere kant moet de muziek verbindend en tenslotte sluitend
werken.
Daarom is naast de keuze van de instrumenten ook de vorm
van het muziekstuk en de komponist belangrijk. Elke komponist
vertegenwoordigt de stijl van zijn tijd en laat deze tot uiting
komen in zijn werk. Muziek als schepping van grote komponisten
is altijd menselijke muziek; er bestaat een brede scala tussen
de verschillende vormen. Als extremen kunnen we noemen: de
mathematischfysische muziek en de landschappelijke.
In tegenstelling tot de muziek door de menselijke geest gescha-
pen heeft het natuurgeluid, bijvoorbeeld het zingen van vogels,
geen melodie. Er is geen begin en geen einde aan. De melo-
die echter doorbreekt het akoestische ogenblik volledig. Hoe meer
geprononceerd de melodie is, des te meer therapeutische waar-
de heeft zij voor onze schizofrene patiënten.
Zigeunermuziek is het meest verwant aan natuurgeluiden: het
spreekt nog geen taal. Het is de schepping van mensen die geen
thuis hebben, daarom overal thuis zijn. Zij leven in het land-
schap en niet in de geografie.
Hun muziek werkt losmakend, meeslepend en is zonder enige
begrenzing.
Voor de schizofrene patiënt echter heeft juist muziek die vast-
houdt aan harmoniewetten en die een streng doorgevoerd ritme
heeft, de meeste therapeutische waarde. Vooral de polyfone
muziek van de oude classici, zoals Bach, Handel, Telemann en
de oude Italianen hebben daarom onze voorkeur. De muziek van
de jongere classici, zoals Mozart, Haydn en anderen komt pas
aan de orde, als er reeds enig therapeutisch effekt te bespeu-
ren valt. Romantische muziek, die zeer openend werkt, wordt
daarom zeer sporadisch gespeeld. De muziek van de oude clas-
sici heeft het vermogen door zijn polyfonie de patiënt mee te
nemen in het landschap, terwijl zij door het strakke ritme en
harmonische wetmatigheid sluitend werkt.
Wij hechten grotere waarde aan verbetering van het ritme en
aan verfijning van de melodie dan bijvoorbeeld aan veelstemmig-
heid. De piano wordt daarom alleen als begeleidingsinstrument
gebruikt dat stabiliserend werkt. Het spinet dat door de fijnheid
van klank wel verbindt verdient echter in deze de voorkeur.
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Zowel het aktief beoefenen als ook het receptieve beluisteren
van muziek achten wij belangrijk. Kennis van de achtergroná
van het stuk, van het tijdperk van de komponist, evenals de
uitleg van de vorm van de kompositie werken oriënterend en
bevorderen de interesse voor het beluisteren van de muziek, dat
of via grammofoonplaten of door de leiders als kamermuziek
voor de patiënten gebracht wordt. Behalve dat de muziek de
verinnerlijking tegemoet komt, werkt zij ook uit zichzelf reeds
kontaktbevorderend. Doordat de medespeler en medezanger de-
zelfde verinnerlijking ondergaan, ontstaat er een direkt kontakt
dat dieper is dan het verbale omdat woorden de fijnheid van
tonen, van melodie, slechts ten dele kunnen benaderen. Opval-
lend is dan ook het groeiende sociale kontakt in onze muziek-
groepen, dat vaak ophoudt als het spel, de zang, het muziek-
stuk, zijn be-eindigd. Over het algemeen kunnen wij bij onze
muziekgroepen een stijgende lijn konstateren wat betreft sfeer-
verbetering, blijheid, tevredenheid en ontspannenheid.
Hoe groot de therapeutische waarde van de muziek kan zijn,
kunnen wij bijvoorbeeld opmerken bij een verwaarloosde schizo-
frene jongeman die tijdens zijn studiejaren ziek werd. Toen hij
enige maanden geleden op onze inrichting kwam had hij naast
a-sociaal gedrag een dierlijk uiterlijk. Aanknopend aan zijn grote
muzikaliteit en vroeger vioolspel, zagen wij na twee maanden
therapie een grote vooruitgang in zijn spel en tevens een ver-
mindering van zijn a-sociaal gedrag. Zijn toestand verbeterde
dusdanig, dat hij later in onze vioolgroep geplaatst kon worden,
en mede via het spel in een groep tot meer sociaal aange-
past gedrag kwam.
In een specifiek gericht onderzoek over de ritme-gevoeligheid
van een groot aantal patiënten bleek, dat de oudere defekt-
schizofrenen gering ritme-gevoel hadden; de jongere schizofre-
nen zwak, maar beter ritme-gevoel; epileptici goed en oligof re-
nen goed; psychopaten zeer variërend.
De vraag rees in hoeverre dit ritme-gevoel van deze zeer gestoor-
de patiënten therapeutisch beïnvloedbaar was. Dit leidde tot ex-
p—erimenten waarvan de resultaten U ten gehore gebracht zullen
worden. Het experiment namelijk bleek niet alleen de vraag
positief te beantwoorden, maar bleek tegelijkertijd uit te groei-
en tot een zeer waardevol therapeutisch middel voor patiënten,
die meer of minder gevoel voor muziek hadden en op de een
of andere manier niet in staat waren tot aktief musiceren.
Aan het eerste experiment namen deel 10 tot 15 defekt-schizo-
f rene patiënten — allen meer dan 10 jaar verpleegd — behorend
tot de oudere patiënten, die gekenmerkt worden door grote in-
aktiviteit. (Het bijzondere van de methode is het feit dat ze
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praktisch bruikbaar is voor iedereen, met andere woorden dat
er geen muzikale vooropleiding nodig is.)

Om U deze groep te illustreren wil ik drie patiënten-deelnemers beschrijven.
Patiënt 7: Hij is 34 jaar oud en ongehuwd, van beroep koopman. In gezin van
herkomst is patiënt de 6de van 9 kinderen. Hij heeft 4 oudere broers en een ou-
dere zuster, 2 jongere broers en 1 jongere zuster. De geboorte was normaal. Pa-
tiënt was een rustig kind. Voor hij naar school ging speelde hij veel alleen.
Had op school wel vrienden, iedereen hield van hem. Met het eten was hij
gemakkelijk. Was erg netjes op zijn kleren. Kon op school goed leren, is niet
blijven zitten. Werd erg verwend door zijn moeder. Voor een jongen was hij
te goed en te zacht; kwam nooit in verzet. Na de lagere school ging patiënt in
de handel.
De vader van patiënt was dag en nacht dronken; voor vrouw en kinderen was
hij een bruut. Was vaak dagen zoek. Sloeg in huis alles kort en klein. Gooide
patiënt tegen een brandende kachel. Toen hij het laatste meubelstuk in huis
had vernield, ging de moeder van patiënt met haar kinderen bij de vader
vandaan. De moeder van patiënt was een goedige vrouw.
Patiënt ging als vrijwilliger in militaire dienst. Voor opleiding militaire politie
moest hij naar Engeland. Kreeg na een paar maanden heimwee naar zijn moe-
der; stapte stiekum op de boot. Kreeg toen hij thuis was een oproep, dat hij
terug moest komen, wilde niet en dook onder. Werd na een paar maanden
gesnapt. Omdat hij zich verweerde sloeg men hem met een knuppel op het
hoofd; patiënt werd opgenomen in het hospitaal. Werd, toen hij weer beter
was, overgeplaatst. Drie maanden later kreeg hij ontslag, omdat „hij niet goed
bij zijn hoofd was". Ging weer handelen, maar bracht er niets van terecht. Hal-
lucineerde veel. Zag veel kleine mensen op de weg en sprak tegen onzichtbare
personen. Werd in een inrichting opgenomen.
Liefhebberijen zijn niet bekend.
Bij opname in inrichting was patiënt vuil en slordig. Was goed georiënteerd in
tijd en plaats. Patiënt hallucineert veel en heeft alleen interesse voor roken.
Mist dekorum en aanpassing. Heeft geen contact met anderen.
Uit het intelligentieonderzoek blijkt dat patiënt een verbaal I.Q. behaalt van
80, performance I.Q. van 78 en een totaal I.Q. van 79.
Patiënt is tijdens de test ongeïnteresseerd. Spant zich weinig in. Desondanks
is het tempo niet vertraagd. Uit het profiel van de test wordt afgeleid dat pa-
tiënt nog zeer goed kan rekenen en abstrakt denken. De prestaties op de ge-
zondverstandsvragen liggen zo laag, dat men moet aannemen, dat patiënt, die
vroeger koopman was, door gebrek aan gezond verstand heeft moeten falen en
ongeschikt moet zijn geweest voor dit beroep.
Patiënt 8: Is 30 jaar oud en ongehuwd. Patiënt is in gezin van herkomst de
jongste van 6; heeft 2 oudere broers en 3 oudere zusters. De geboorte was nor-
maal. Patiënt was een lustig kind, lief en erg gemakkelijk. Vond alles goed.
Toen patiënt 21/2 jaar oud was, stierf zijn moeder. De vader hertrouwde een
jaar later. Patiënt was een afhankelijke jongen, kon goed leren, maar was lui.
Hij had veel vrienden en was erg geliefd. Gaf veel eten weg aan arme kinderen.
Het laatste jaar van de oorlog heeft patiënt in een kamp doorgebracht. Kreeg
daar dysenterie. Na de oorlog ging patiënt weer naar de HBS.
De vader van patiënt was een goedige, zwakke man, die aan zijn Indisch gezin
Hollandse eisen stelde, wat botsingen tot gevolg had. De moeder van patiënt
was een artistieke, begaafde vrouw, die goed kon pianospelen en schilderen.
Ze was sportief, ging elke dag paardrijden en zwemmen. Ze was slordig, maar
bemind. Er was een goede sfeer in het gezin.
De stiefmoeder van patiënt was streng en had weinig geduld. Patiënt werd
door haar erg verwend. Een broer en een zuster van patiënt worden al jaren
in een inrichting verpleegd.
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Patiënt werd in de 3e klas van de HBS verwijderd. Hij ging toen studeren voor
analist. Behaalde met succes het eerste deel van de cursus maar mocht niet
deelnemen aan het tweede deel, omdat hij geen HBS-diploma had. Patiënt was
begonnen een dak te bouwen, maar vergat het fundament. Kreeg toen een
baan op een laboratorium. Nam, zonder dat iemand er iets van afwist, ontslag.
Trok zich terug en leefde een eigen leven. Kreeg na enige tijd griep, werd on-
rustig en angstig, deed vreemde dingen en was niet meer alleen vertrouwd. Op-
name volgde.
Liefhebberijen: Patiënt beoefende alle takken van sport; was een kei in rol-
schaatsen en rennen. Na opname: Patiënt is stil, inaktief, initiatiefloos, zoekt
geen contact, hallucineert nogal veel. Is op het werk bij herhaling agressief.
Uit de intelligentietest blijkt, dat patiënt een verbaal I.Q. behaalt van 70, een
performance I.Q. van 69 en een totaal I.Q. vak 70.
Patiënt maakt een kinderlijke indruk, hij antwoordt ook op een zeer kinder-
lijke manier. Tijdens het hele onderzoek is patiënt uiterst traag, maar zeer ge-
willig. Uit het profiel van de test wordt opgemaakt, dat patiënt een goede
algemene ontwikkeling heeft en nog goed abstrakt kan denken. Op de gezond-
verstandsvragen faalt patiënt. De inprentingen en de resultaten bij het rekenen
zijn slecht. Het performance gedeelte kost patiënt inspanning. Patiënt is weinig
praktisch.
Patiënt is van oorsprong een zeer intelligente man, die ondanks het feit dat
hij traag reageert, blijk geeft van een goede intelligentie, die niet meer met een
cijfer uit te drukken valt, omdat het tempo de waarderingen negatief beïnvloedt.
Patiënt 15: Patiënt is 33 jaar oud en ongehuwd. In het gezin van herkomst is
patiënt de oudste van 2, heeft 1 jongere broer. De geboorte van patiënt was
normaal. Patiënt was een zenuwachtig, stil en teruggetrokken kind. Speelde
nooit met andere kinderen, was het liefst alleen. Was op school ook een een-
zelvige jongen, heeft nooit een vriend gehad. Kon heel goed leren. Heeft na
de lagere school het Mulodiploma gehaald. Was in iedere klas een uitblinker.
Hij zat na schooltijd altijd te leren of te lezen. Gunde zich vaak voor eten
geen tijd.
Patiënt kwam na schooltijd op een kantoor. Kon het werk niet aan. Is daar
volgens zijn moeder overspannen geraakt. Ontslag volgde, nadat hij aan een
test onderworpen was en niet aan de eisen voldeed. Is hierna op een ander
kantoor gekomen. Heeft hier maar een paar weken gewerkt; kon opeens niet
meer werken. Werd opgenomen in een neurologische kliniek; bleef hier slechts
enkele weken, omdat hij zo graag naar huis wilde. Was thuis erg moeilijk, wilde
niet meer eten, noch opstaan. Zat in zichzelf te praten en te lachen. Werd on-
rustig en af en toe agressief. Is 4 jaar thuis gebleven; werd daarna opgenomen
in inrichting. Liefhebberijen: Patiënt was niet muzikaal. Was overdreven precies.
Voelde niets voor sport. Ging 's avonds nooit uit.
De vader van patiënt was gauw overspannen, moedeloos en lusteloos. Moeder
was een sympathieke vrouw. Een broer van patiënt had dezelfde klachten als
vader; is echter helemaal genezen, nadat hij onder behandeling van een psychia-
ter is geweest. De grootmoeder van patiënt, van moeders kant, was geestelijk
gestoord. Na opname: Patiënt lachte om niets, was verward, had vreemde ge-
baren. Heeft hallucinaties, beïnvloedingsideeën en een incohaerente gedachten-
gang.
Uit het intelligentieonderzoek blijkt, dat patiënt een verbaal I.Q. behaalt van
90, een performance I.Q. van 74 en een totaal I.Q. van 81.
Patiënt voelt zich onzeker; hij is zeer vatbaar voor een kleine stimulans. Pa-
tiënt kan goed rekenen en abstrakt denken, hij heeft een goed gezond ver-
stand en kan praktische problemen behoorlijk oplossen. Het tempo is niet
opvallend laag, wel wat langzaam.

Hier aansluitend zet de heer Holthaus de technisch-muzikale en
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instrumentale bijzonderheden van dit experiment en zijn resul-
taten uiteen.

AKTIEVE MUZIEKTHERAPIE IN PRAKTISCHE TOEPASSING
door CLEMENS HOLTHAUS,
muziekdeskundige aan het psychiatrisch ziekenhuis „Wolfheze"
te Wolfheze (geneesheer-directeur Dr. H. van der Drift)

A. Uitgangspunten

De in 1943 overleden muziekpsycholoog Jan Keyzer slaagde erin
1) het begrip muzikaliteit van de talloze heersende misverstan-
den te bevrijden en het in zijn komponenten te ontleden. Hij
maakte een indeling in eigenschappen op drie niveau's, te we-
ten instinktief, intellektueel (tezamen grondeigenschappen genoemd)
en intuïtief (men zou van „hogere geestelijke waarden" kunnen
spreken) en kwam daarbij tot de slotsom, dat de muzikale aanleg
niet een geïsoleerde eigenschap is, doch een komplex van eigen-
schappen, ingeweven in de totale persoonlijkheid. Het musiceren
is derhalve een uiting van de totale persoonlijkheid te noemen
(al kunnen door omstandigheden van allerlei aard bepaalde eigen-
schappen incidenteel meer of minder sterk naar voren treden).
Wanneer men het omgekeerde daarnaast als evident stelt, name-
lijk dat door de muziek-zelve dus ook de totale persoonlijkheid
beïnvloed kan worden, dan kan men twee konklusies trekken:
a) dat het musiceren van de mens een staalkaart van zijn in-

nerlijk is (diagnostisch aspekt) en
b) dat de muziek (voor de muziekgevoelige uiteraard) een hef-

boom kan zijn, die de totale mens kan bereiken en beïnvloe-
den 2) (therapeutisch aspekt).

De voorliggende musiceermethode bepaalt zich tot het zelf-musi-
ceren van de patiënten. Of aktiviteit te verkiezen is boven
het „passief" luisteren, is een vraag die te dezer plaatse niet
beantwoord kan worden. 3). Slechts twee opmerkingen mogen
dienen: naast de aktieve muziektherapie kan altijd zonder be-
zwaar de receptieve methode 4) toegepast worden, met ande-
re woorden, het één sluit het ander niet uit, en vervolgens:
zeker is, dat in het zelf-doen de mens zich vaak volkomen
anders manifesteert dan in het beluisteren.
De praktische doelstelling van het voorliggend systeem is: te

1 Jan Keyzer, Muziek als vorm van levensontplooiing, W. L. en J. Brusse, 1951.
2 Of dit constructief of destructief is kan alleen maar intuïtief worden vastge-
steld.

3 Zie Die Heilkunst, mei 1960, Miinchen, Dr. H. R. Teirich: 'In welcher Form
soli Musik therapeutisch vermittelt werden?", pag. 156.
4 Zie 'The value of individual musictherapy as an aid to individual psychothe-
rapy', Donald Blair, T. A. Warner and M. Brooking in The international :Tour-
nai of Social Psychotherapy, winter '60-'61.
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