NIEUWSFLITS van Verlies en Leven, een symposium over verdriet, hoop
en veerkracht, op 7 november in cultuur- en congrescentrum Antropia in Driebergen.
Inschrijven
Aanmelden voor het symposium kan nog steeds, maar wacht vooral niet te lang. Sommige
workshops, waaronder De Techniek van het Wapenschild, door Luc Claes, zijn zo goed als
vol. Vermeld bij je aanmelding in ieder geval een reserve-keuze.
Ammy van Heusden
De VCW organiseert ieder jaar de Ammy van Heusdenlezing met de bedoeling mensen aan
het woord te laten die bijzondere verdiensten hebben voor de contextuele benadering. Wie
was Ammy van Heusden?
Je zou kunnen zeggen dat zij het contextuele gedachtegoed in Nederland heeft
geïntroduceerd. In 1965 maakte Ammy van Heusden (1920-1986), maatschappelijk werker
en docent aan de Hogeschool van Amsterdam een studiereis naar Amerika om zich te
oriënteren op de gezinsbehandeling bij onder meer Ivan Boszormenyi-Nagy. Twee jaar later
komt Nagy, samen met Gerald Zuk en David Rubenstein en op initiatief van Ammy van
Heusden, voor het eerst naar Nederland. Zij geven een uitgebreide training, bekend onder
de naam de Leidse cursus. Het gedachtegoed van Nagy blijkt aan te slaan, Nagy komt
daarna nog regelmatig naar Nederland. Ammy van Heusden gaat vanaf die tijd zelf les
geven in de contextuele benadering aan de Hogeschool van Amsterdam en zal dit tot het
begin van de jaren '80 blijven doen. Het boek ‘Balans in Beweging Ivan Boszormenyi-Nagy
en zijn visie op individuele en gezinstherapie’, dat zij samen met Else Marie van den
Eerenbeemt schreef, is nog steeds een onmisbaar contextueel handboek.
22e Ammy van Heusdenlezing
Wilma van Klaveren is zo iemand, die zich op een bijzondere manier bezig houdt met de
contextuele benadering. Wilma is dit jaar gevraagd voor de 22e Ammy van Heusdenlezing.
Zij is vanaf de prille begintijd van VCW actief geweest als bestuurslid, in de
registratiekamer, de werkgroep wetenschap en methodiekontwikkeling en in de redactie
van het Vakblad voor Contextuele Hulpverlening. Verder heeft zij haar eigen praktijk in
Utrecht en werkt als supervisor en opleider onder meer voor het Instituut Contextuele
Benadering in Ede. Wilma houdt zich al jaren bezig met het thema ‘verlies en rouw’, voor
haar Mastertitel deed zij vanuit de contextuele benadering onderzoek naar (ethische)
verbeelding en rouw. Zij richtte zich daarbij op de relationeel-ethische betekenis van de
‘aanwezigheid van de afwezige’ na verlies. In de 22e Ammy van Heusdenlezing worden deze
thema’s verder verkend.
Accreditatie
Naast de VCW, NVRG, SKJ, SKGV, Mediators Federatie Nederland en Registerplein heeft nu
ook de LVPW het symposium geaccrediteerd en kent 7 studiepunten toe.

Rouwlust
Esther Cohen geeft op het symposium de workshop Rouwlust. Zij is mede-auteur van het
gelijknamige boek, ''een boekje voor weduwen door weduwen, een open boekje over
verlangen en gemis van aanraking en seks tijdens de rouw", zoals in de recensie in het
eerste nummer van 2018 van het Vakblad voor Contextuele Hulpverlening valt te lezen. Het
boek zal op het symposium verkrijgbaar zijn. De kosten zijn € 10. Let op: alleen contante
betaling is mogelijk!

