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Toeval of  niet, soms lopen dingen zoals je je vooraf  niet had kunnen bedenken. Toch kunnen 
‘toevallige’ gebeurtenissen bijzondere, waardevolle en leerzame ervaringen opleveren. Toen ik 
eind 2005 min of  meer bij toeval kennis maakte met Stichting Papageno kon ik mezelf  nog niet 
indenken wat deze samenwerking voor ervaringen met zich mee zou brengen. Een goede klik 
tijdens een verkennend gesprek in Bussum met Aaltje van Zweden en Marijke Foudraine was de 
start van een langdurige samenwerking met Stichting Papageno.   

In 1997 hebben Aaltje van Zweden-van Buuren en haar man, dirigent Jaap van 
Zweden, Stichting Papageno opgericht om kinderen en jongeren met autisme en hun ouders 
te ondersteunen. Nu, bijna vijfentwintig jaar later, is Papageno een begrip in Nederland. De 
stichting heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdige organisatie die zich met allerlei initiatieven en 
activiteiten richt op de ontwikkeling van kinderen en jongeren met autisme. 

In de afgelopen 16 jaar heb ik vanuit Stichting Papageno aan veel kinderen met autisme 
muziektherapie mogen geven. Naar deze kinderen gaat mijn dank uit, zij hebben mij laten zien en 
ervaren wat muziektherapie écht is. Ook lieten zij mij zien welke meerwaarde muziek kan hebben 
wanneer gesproken taal soms moeilijk is. Natuurlijk wil ik ook de ouders van deze kinderen 
bedanken voor het vertrouwen dat zij mij gaven om met hun kind te werken. 

Op een non-verbale manier communiceren wanneer gesproken taal niet mogelijk is, vind ik 
iedere keer weer bijzonder. Milou, helaas hebben we afscheid van je moeten nemen, maar jouw 
lessen in non-verbale communicatie liggen aan de basis van mijn therapeutisch handelen. Eigenlijk 
liet jij in de praktijk de essentie van muziektherapie zien. De muziektherapie sessies met jou waren 
niet altijd gemakkelijk maar stuk voor stuk bijzonder en ze zullen mij altijd bij blijven, dankjewel.

In de praktijk zie ik samen met mijn collega’s bij Stichting Papageno dagelijks mooie 
momenten, ook zag ik steeds meer de noodzaak voor een goede onderbouwing van wat we doen. 
De vraag is dan ook weer of  het toeval was of  niet dat Aaltje mij tijdens een vakantie opbelde 
met de vraag of  ik iets voelde voor een promotie studie om de Papageno Muziektherapie verder 
te onderbouwen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik tot op dat moment nog nooit over een promotie 
studie nagedacht had, laat staan overwogen dit zelf  te doen. 

Naarmate ik mij hier verder in ging verdiepen, opende dit de mogelijkheid om de Papageno 
Muziektherapie een serieuze stap verder te brengen.  

Mijn dank gaat dan ook uit naar de mensen van Stichting Papageno, in het bijzonder naar 
Jaap en Aaltje van Zweden die Papageno opgericht hebben en mij het volste vertrouwen geven 
om de muziektherapie vorm te geven en te blijven ontwikkelen. Maar ook Marijke Foudraine 
met wie ik in de begin jaren veelvuldig gediscussieerd heb over de muziektherapie. Dank ook aan 
Pascal Rijnders en Letty Verkaik. De jaren dat Pascal directeur was van Stichting Papageno waren 
voor mij heel leerzaam. Met de ervaring die jullie meebrachten heb ik leren groter te denken. 
Jullie gaven mij het vertrouwen om het muziektherapeuten-netwerk te laten groeien naar een 
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(bijna) landelijk netwerk. En jullie waren belangrijk in de start van mijn promotieonderzoek. 
Natuurlijk ook mijn dank aan alle collega muziektherapeuten die verbonden zijn aan Stichting 
Papageno. Maar ook Christien Kuysters, Joyce van Akkeren, Ingrid Peters, Laura Nagtegaal, Ann 
Gummels, Sanne Seldentuis en alle bestuursleden, bedankt voor het vertrouwen en de support 
die jullie mij gaven. 

Zonder de Hersenstichting en het Prins Bernard Cultuurfonds had het onderzoek niet 
kunnen plaatsvinden. Ik wil graag alle betrokken mensen bij deze organisaties bedanken. 

Ik voelde me tijdens dit traject dikwijls bezwaard vanwege het beroep dat ik steeds maar 
weer deed op de deelnemers, hun ouders, docenten en andere betrokkenen. Bijzonder vind ik 
het dat zij steeds maar weer hun ervaringen met mij wilden delen door middel van vragenlijsten 
en interviews. Ik ben jullie heel erg dankbaar hiervoor, dankzij jullie heb ik dit mooie onderzoek 
kunnen doen. Maar ook Lotje, Henk, Linda, Bettina, Marloes, Patricia, Cisca, Sarah, Iris, Lotje, 
Xander, Renske en Randolf, de muziektherapeuten van Papageno die direct betrokken waren bij 
het onderzoek. Veel dank voor al het werk dat jullie geleverd hebben. 

Ik wil mijn grote dank uitspreken naar mijn promotor Prof. dr. Tom van Yperen en co-promotor 
dr. Marinus Spreen. Jullie hebben mij de mogelijkheid gegeven mezelf  te ontwikkelen binnen dit 
traject en jullie hebben mij het vertrouwen gegeven wat ik nodig had om dit traject te volbrengen. Op 
GH�PRPHQWHQ�ZDDURS�LN�RQ]HNHU�ZDV��OLHWHQ�MXOOLH�PLM�LQ]LHQ�GDW�LN�RS�GH�MXLVWH�ZHJ�ZDV�HQ�KHW�ZDV�ÀMQ�
jullie oprechte interesse in het onderwerp steeds weer te ervaren. Jullie stelden mij de juiste vragen om 
kritisch te blijven en hebben ervoor gezorgd dat ik trots kan zijn op het eindresultaat. 

3DXOD� GH�*UDDI�� KRH� ÀMQ� ZDV� KHW� GDW� MLM� QD� MH� DIVWXGHUHQ� DOV� SV\FKRORRJ� NRQ� HQ�ZLOGH�
ondersteunen tijdens het onderzoek. Heel veel dank voor alle uren dat we over muziektherapie 
HQ�DXWLVPH�KHEEHQ�JHSUDDW��:H�KHEEHQ�EHLGHQ�XUHQODQJ�JHÀOPGH�WKHUDSLHVHVVLHV�EHNHNHQ�GLH�
ZH�GDDUQD�ZHHU�PHW�HONDDU�EHVSUDNHQ��+HW�ZDV�ÀMQ�GDW� MH�]R�EHWURNNHQ�ZDV�HQ�KHW�YRHOW�RRN�
bijzonder vertrouwd om jou als paranimf  te vragen bij de dissertatie. Mijn broer Maurice Pater 
is ook paranimf. Het is niet de eerste keer dat hij aan mijn zijde staat tijdens een belangrijk en/ 
of  spannend moment in mijn leven. Jij stond wat verder af  van muziektherapie en autisme en 
toch kon ik je altijd even bellen om te overleggen over mijn onderzoek. Of  het nu was over het 
proces, over taal-technische dingen of  het gebruik van juiste vertalingen. Dank voor je interesse 
en dat je er altijd was waar dat nodig was.      

Als laatste wil ik Lara, Arthur en Felien bedanken. Ook zonder jullie was het nooit gelukt. 
Jullie waren er om de mooie momenten te delen, maar ook wanneer het even wat minder 
soepel ging. Jullie hebben mij uren of  soms dagen moeten missen als ik mezelf  weer eens had 
WHUXJJHWURNNHQ�LQ�PLMQ�ZHUNNDPHU��/DUD��KHW�ZDV�ÀMQ�GDW�ZH�LQKRXGHOLMN�NRQGHQ�SUDWHQ�RYHU�RQV�
ZHUN�DOV�PX]LHNWKHUDSHXW��PDDU�RRN�ÀMQ�GDW�MH�LHGHUH�OHWWHU�ZLOGH�PHHOH]HQ��,N�GHQN�GDW�MLM�PLMQ�
proefschrift inmiddels uit je hoofd kent, zo vaak als ik je gevraagd heb om een stukje te lezen 
waar ik nog onzeker over was. Jullie hoefden het niet altijd met veel woorden te zeggen, misschien 
PDDNWH�GDW�KHW�QRJ�ZHO�ÀMQHU��GH�¶QRQ�YHUEDOH·�ZLM]H�ZDDURS�MXOOLH�MH�VWHXQ�JDYHQ�LV�RQEHVFKULMIHOLMN������

Amersfoort, januari 2022
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