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Inleiding
Ik zou graag willen beginnen met heel eenvoudige ideeën,
die zoals altijd moeilijk te begrijpen zijn omdat ze eenvoudig zijn.
Fritz Perls

Het Praktijkboek gestalt1 wil in het grotere veld van de psychosociale hulpverlening de gestaltbenadering bekendmaken. De gestaltbenadering die begint bij zijn grondlegger Fritz Perls en
een van zijn uitspraken: ‘ik zou graag willen beginnen met heel eenvoudige ideeën, die zoals
altijd moeilijk te begrijpen zijn omdat ze eenvoudig zijn.’ Bij deze ideeën gaat het onder andere
om twee takken van wetenschap, die als uitgangspunten dienen voor de gestaltbenadering: de
waarnemingspsychologie en de fenomenologie. Dit zijn in principe eenvoudige ideeën maar
juist daarom moeilijk te verwoorden. Dit boek gaat inderdaad over heel eenvoudige zaken zoals
contacteren en waarnemen.
Het Praktijkboek gestalt is de verwezenlijking van de wens om vanuit het Vlaams/Nederlandse
gestaltveld het vakgebied van de psychosociale hulpverlening te belichten en te verrijken vanuit de gestaltbenadering. Dit idee dat als ‘zaad’ in gesprekken met anderen naar voren werd
gebracht, door en in die gesprekken kon rijpen, groeide langzaam uit tot een plan. Na bijna vier
jaar is het plan uiteindelijk een boek geworden.
De periode, van het idee totdat het boek werd uitgegeven, kenmerkt zich door een schrijfproces
waaraan 27 Nederlandse en Vlaamse gestalttherapeuten, trainers en counselors deelnamen.
Therapeuten, trainers en counselors waarvan sommige bedreven schrijvers bleken te zijn, maar
waarvan de meeste als praktijkmensen geen of weinig ervaring hadden met schrijven. Maar
vanwege hun praktijkervaring was hun bijdrage daarom juist zo belangrijk. Het werd een intensief schrijfproces dat voor de meeste schrijvers en de redactieleden een leerproces was: nieuw,
onbekend en uitdagend.
De auteurs belichten allerlei facetten, elementen en fenomenen vanuit hun gestaltpraktijk.
Het resultaat is een verzameling artikelen die de gestaltpraktijk in al zijn vormen, diepten en
varianten naar voren brengt. De gevarieerde gestaltpraktijk wordt bovendien nog kleurrijker
door de verschillende opleidingen van de auteurs, van Nederlands/Vlaamse denkrichtingen en
scholen, te weten het Instituut voor Communicatie, de Faculteit voor Mens en Samenleving, het
Kempler Instituut, MultidiMens en de Nederlandse Stichting Gestalt, waardoor hun uiteenlopende richtingen zijn vertegenwoordigd in dit boek. Een veelvormige praktijk die de schrijvers
verwoorden in de eigen ‘kleur’ van het Nederlands taalgebruik.
Op gestalttheoretisch gebied is al veel literatuur verschenen. Daarom is dit boek een praktijkboek geworden. Het brengt de gebieden naar voren waarop de gestaltbenadering werkzaam is
en die vaak voor de buitenwereld té weinig zichtbaar zijn: van meer theoretisch tot praktisch,
van strikt therapeutisch tot counseling, van avontuurlijk tot kunstzinnig. Gestalttherapie wordt
soms nog beschouwd als een alternatieve, weinig praktisch bruikbare ‘therapie,’ bedoeld om
zelfontwikkeling te bevorderen. Dit boek wil aantonen dat de gestaltbenadering véél meer is
dan dat.
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Het praktijkboek kent vijf delen. De eerste vijf hoofdstukken van deel 1 hebben een meer theoretisch karakter en dienen als basis en uitgangspunt voor alle andere hoofdstukken. Deel 2 tot
en met deel 5 hebben een meer praktijkgericht karakter: Psychopathologie in de gestaltbenadering; Casuïstiek; Gestalt in verschillende contexten; Vanuit de gestaltbenadering bekeken.
De redactie bedankt de schrijvers voor hun inzet en enthousiasme. De redactie bedankt de
Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie en de Stichting ter
Bevordering van de Gestalttherapie voor hun financiële steun. De redactie bedankt tevens
uitgeverij de Tijdstroom voor hun geduldige ondersteuning.
Paul Derkinderen, Ernst Knijff, Sjanneke Meijer

Noot
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In dit boek wordt de mannelijke persoonsvorm gebruikt als in de context zowel van een mannelijke als een
vrouwelijke persoon sprake kan zijn.

