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“Over liefde en alles 
wat schuurt”
Het was de titel van ons festival afgelopen juni. Een prachtig feest 

waarmee we het 30-jarig bestaan van Spectrum mochten vieren op 

een manier die bij ons past: met plezier, aandacht, muziek, theater, 

lofprijzing, ontmoeting, eten en drinken. Het vat prachtig samen waar 

we als Spectrum voor staan.

30 jaar geleden geboren vanuit het verlangen om een plek te bieden 

voor bewustwording , creativiteit en zingeving. Een plek om op adem 

en op verhaal te komen. Niet om het leven op te lossen, maar om het 

te léven, met alles wat het in zich herbergt. 

 

Nog steeds weten vele mensen hun weg naar Spectrum te vinden. 

Om na verloop van tijd aangesterkt en toegerust hun weg te 

vervolgen. Dankbaar kijken we terug op 30 jaar ambachtswerk. 

En vrijmoedig kijken we vooruit. 

Dit magazine neemt je mee in beide bewegingen.

We hopen dat je met plezier met ons mee leest en viert.

Een hartelijke groet namens 
het hele team van Spectrum
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Eenvoud en 
Ambacht	

Ik spreek met Dick in zijn kantoortje in 
het pand aan de Nieuweweg in Hattem. 

Spectrum beleeft dit jaar zijn 30-jarig bestaan. 
Van een zolderkamertje aan de Hogenkamp in 

Hattem naar een nieuw te betrekken pand aan de 
Industrieweg (voorjaar 2023), waar huisvesting 
gevonden is voor de steeds toenemende stroom 

aan klanten en studenten. 

30 jaar Spectrum
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INTERVIEW | DICK MOSTERT



ik ga er van uit dat 
daar nog van alles 
te ontdekken en te 
ontwikkelen valt, 
anders lijkt me er 
niks aan.
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Op 1 januari a.s. draagt Dick de fakkel over. 

Niet dat dat betekent dat hij gaat stoppen met 

werken, integendeel. Werkdagen van 12 uur 

zijn nog altijd meer regel dan uitzondering en 

aan plannen en ideeën geen gebrek. Of zoals 

Dick het zelf zegt: “als er geen beweging meer 

in zit, ben ik dood”.

Een gesprek over alleen zijn, zwerven, 

leermeesters, het ambacht van het werk en 

de bestelling van de hemel: “ik ga er van 

uit dat daar nog van alles te ontdekken en te 

ontwikkelen valt, anders lijkt me er niks aan”…

Wij kennen elkaar al zo lang als 
Spectrum bestaat, toen werkte je 
nog op de GH als docent drama 
en groepswerk. Wat heeft je doen 
besluiten om daar weg te gaan en 
Spectrum op te richten?

Ik heb altijd gemerkt, op welke school ik 

ook werkte, als een student van school 

ging: nu zou ik wel een poosje met je door 

willen werken. Want er is nog zoveel meer te 

ontdekken en door te leren. 

Het verlangen om langer mee te kunnen 

lopen met de processen van mensen en mijn 

diepe verlangen naar het verder doorgronden 

van de menselijke ziel, waren belangrijke 

redenen om mijn eigen praktijk op te richten. 

Pas veel later heb ik begrepen dat het ook een 

oplossing is geweest tegen ‘alleen zijn’.

In mijn docentschap zit een diep verlangen 

om samen te kunnen reizen.

Vertel eens iets over dat alleen-zijn?
Ik ben groot geworden als jongste in 

een gezin van 13 kinderen. Ondanks die 

hoeveelheid lieve mensen om me heen, ben 

ik ontzettend alleen geweest. Ik kan het terug 

zien op de foto’s uit die tijd hoe ik, temidden 

van dat grote gezin, alleen was. 

Zo is ook de start van mijn leven geweest, 

bij mijn geboorte liet mijn moeder bijna het 

leven en kon ze er logischerwijs niet voor mij 

zijn. Ik was dus vanaf de prille start alleen.

Als klein jongetje trok ik me graag terug op 

een plek waar ik me veilig voelde. 

Voor mij was dat een plekje onder een boot, 

waar ik alleen kon zijn samen met mijn fan-

tasie vriendje. Daar was een wereld die voor 

mij betrouwbaarder en veiliger was dan de 

zichtbare wereld. 

Met 11 therapeuten, 2 backoffice medewerkers, 
therapiegroepen, leergroepen en een opleiding 
die zijn vijftiende jaargang beleeft, heeft Spectrum 
zijn naam gevestigd in de christelijke wereld van 
therapie en opleiding.

»

INTERVIEW | DICK MOSTERT
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Hoe is dat nu in je leven?
Ik heb inmiddels goed begrepen dat ik een 

groot vermogen heb om te reizen in mijn 

binnenwereld en me een voorstelling te 

maken van een wereld die voor mij verbonden 

is met de werkelijkheid van de schepping en 

de werkelijkheid van Gods aanwezigheid. 

Daar is het betrouwbaar en kloppend. 

Ik vind een storm van windkracht 9 veiliger 

omdat ik weet waar de wind vandaan komt en 

omdat ik ook weet dat ik daar niet tegen hoef 

te strijden. 

In Gods schepping en ordening word ik op 

mijn plek gezet. Er is iets wat groter is dan ik. 

En daar hoef ik me dan alleen maar aan over 

te geven. 

Dat ik zo vertrouwd ben geraakt met die 

wereld is een gave en het maakt me soms 

ook eenzaam, omdat ik daar niet altijd in 

begrepen wordt. Mensen denken vaak dat ik 

heel extravert ben maar van nature trek ik 

het liefst naar binnen.

Eenvoud is een belangrijk woord 
voor je, leg eens uit?
Als ik iets heb geleerd van het leven op de 

boerderij, het zorg dragen voor de dieren, het 

dicht bij de natuur zijn en het samenleven 

in een groot gezin is dat de waarde van 

‘eenvoud’. 

Mijn ouders waren zogezegd ‘eenvoudige 

mensen’. 

Niet dat ze dom waren, integendeel, maar ze 

waren bereid om de eenvoud van het leven te 

leven. Wat moet dat moet, wat komt dat komt. 

Doe de goede dingen. Wees toegewijd aan wat 

je moet doen. Geen gezeik verder. 

En ze hebben mij vertrouwd gemaakt met de 

eenvoud van God. De God die zegt: ‘Ik ben’. 

Die zich laat kennen in en spreekt door Zijn 

schepping heen. 

Daarin is mijn moeder mijn leermeester 

geweest, met haar eenvoudige, diepe geloofs-

vertrouwen heeft ze mij een geschenk voor 

het leven gegeven.

Zwerver

Ik ben me in mijn tienerjaren gaan afzetten 

tegen alles waar ik in groot gebracht was.

Ik wilde mijn eigen wereld zoeken. 

Mijn geloof in God als een goede God ben ik 

nooit kwijtgeraakt, maar ik zag zoveel on-

echtheid en ongerechtigheid in de kerkelijke 

cultuur dat ik op zoek wilde naar een plek 

waar het écht was. Een plek waar het klopte. 

In	Gods	schepping	en	ordening	
word	ik	op	mijn	plek	gezet.	
Er	is	iets	wat	groter	is	dan	ik.	
En	daar	hoef	ik	me	dan	alleen	
maar	aan	over	te	geven.	

...met	haar	
eenvoudige, diepe 
geloofsvertrouwen 
heeft	ze	mij	een	
geschenk	voor	het	
leven	gegeven.

»

INTERVIEW | DICK MOSTERT
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En dus ging ik op reis. Ik wilde de 

wereldgodsdiensten onderzoeken.

Van mijn vader kreeg ik twee briefjes mee. 

Het ene was een open ticket voor de terugreis, 

het andere een briefje waar op stond:

Ik dacht bij allebei die briefjes: “flikker op, 

bemoei je er niet mee!”

Maar ik heb ze beide bewaard. Ik denk dat 

mijn vader mij beter begreep dan ik toen in 

de gaten had. Ook veel beter dan ik mezelf 

begreep. Ik heb me ongelofelijk tegen hem 

afgezet én ik kan nu zeggen dat hij mijn 

grootste leermeester was. 

 

Ik heb veel verschillende reizen gemaakt 

en maanden achter elkaar over de wereld 

gezworven.

Ik ben in de Arabische landen geweest, 

Afghanistan, Pakistan, India, Israël, Noord-

Afrika. Ik heb de boeddhisten van buiten 

en van binnen onderzocht, de hindoes, de 

moslims, de sikhs.

Wat ik gevonden heb is dat het niet 
te vinden is.
Er bestaan geen mensen die alles consequent 

kunnen leven en kunnen leren. 

Je kunt best een eindje komen, maar de 

waarheid bestaat niet onder de mensen. 

Als we onze menselijkheid erkennen, 

erkennen we dus ook dat we liegen, dat we 

het niet aan kunnen en dat we verlangen naar 

alles wat God verboden heeft.

En in die spanning moeten we zijn, waar we 

eerlijk kunnen worden over ons mens-zijn en 

dan genade ontvangen.

de boeddhist is op zoek naar 

zelfverlossing door naar binnen te keren

de hindoe is op zoek naar zelfverlossing 

door sociaal te zijn

de moslim is op zoek naar zelfverlossing 

door zich aan alle wetten te houden

bij Jezus kun je jezelf niet verlossen, 

daar moet je je gewoon overgeven. 

»

‘de waarheid 
bestaat niet 
onder de 
mensen’

INTERVIEW | DICK MOSTERT



BRIES

De waarheid heeft zich niet aan mijn begrip 

geopenbaard.

Als een bries in de nacht

heeft zij mij subtiel gestreeld.

Terwijl ik sliep wekte zij

in mij een vermoeden.

Een duiding van iets groots en zo intens.

Niets anders kan ik meer

dan zoeken naar haar oorsprong.

Waarheen dat leidt,

ik weet het niet.

Haar adem heb ik herkend,

het is een geur van thuis.

Nergens zie ik een begrijpelijk signaal.

Nergens vind ik een duidelijk houvast.

Enkel sporen van een bries.

zij waait in mij:

Leef jij! En jij komt thuis.

ik kan alleen maar volgen,

misschien laat ik wat kleine sporen na.

zo men wil, kan men mij voorbij zien gaan.

Misschien breng ik een bries.

Want ik heb niets begrijpelijks te duiden,

slechts twijfel, vermoeden en vertrouwen.

Misschien duidt mijn pad en spoort zij aan

Ga! Ga naar het land dat de wind jou wijst.

Leo van Vegchel
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In een woud van droomgewassen, 

stenen wortels, stalen webben, 

tochtig labyrint van woorden, 

woont een mens op brekebenen, 

lelie van het veld, met ogen 

tranend bijna blind van zoeken 
naar een plek die water geeft. 

                                                
Huub Oosterhuis 
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Ambacht

Ik ben steeds meer gaan ontdekken en 

begrijpen dat mijn vak als therapeut een 

ambacht is. Het vraagt namelijk bereidheid 

om je steeds in de spanning te begeven. 

Daar waar je jezelf in de ontmoeting met 

de ander meebrengt zodat het contact altijd 

spannend is.

Daar waar je je hoofd buigt voor je pogingen 

om het onvolmaakte volmaakt te willen 

maken en het volmaakte naar je eigen 

onvolmaaktheid toe te trekken.

Je bereid bent om je houvast aan theorie en 

‘effect bereiken’, wilt loslaten. 

Daar waar je je vreemdelingschap in 

deze wereld wilt nemen, niet indut in 

een risicomijdende samenleving, maar 

in Godsnaam steeds opnieuw heilig 

verontwaardigd wilt zijn over onrecht en 

gebrokenheid. En dan tegelijk je onvermogen 

om dat te beïnvloeden weer wilt nemen. 

Dat is voor ons mensen een moeilijke 

beweging. We willen bij die spanning weg. 

Maar één ding weet ik zeker: als het niet meer 

spannend is, klopt er iets niet.

Ik heb zelf enorm veel aan mogen nemen van 

vele leermeesters die met hun wijsheid mij 

geïnspireerd en onderwezen hebben.

Ook in deze fase waarin ik delen van mijn 

werk aan het overdragen ben, blijf ik graag 

nog een poosje mede hoeder van dit erfgoed 

dat ons in bewaring is gegeven.

‘Wat is de naam van het verlangen?’, vraagt ze de wijze. 
Na een lange zoektocht antwoordt hij haar: 
‘Het verlangen is dat wat je roept. 
Je kunt het alleen zelf een naam geven. 
Soms is er ineens een vonk die je verwonderd stil doet staan
en tegelijkertijd maakt dat je op weg gaat. 
Eén ding kan ik je wel zeggen;
De naam van het verlangen volgen betekent: thuiskomen.’

(UIT: VONKEN VAN VERLANGEN; WIBE VEENBAAS)

Maar	één	ding	weet	ik	
zeker:	als	het	niet	meer	
spannend	is,	klopt	er	
iets	niet.

»

INTERVIEW | DICK MOSTERT
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Op de vuist met 
 sjaal en kussen

 ‘Maar het 
moest wel stevig 
en de deelnemers 
werden	ook	
verzocht	zich	
kwetsbaar	op	
te	stellen	zodat	
wij	ze	een	
beetje	konden	
ontplooien, 
verbeteren of 
verbouwen’

Ja dat was wat daar in een ver, maar verre 

van grijs verleden. We waren collega’s als 

docent omgangskunde, werden vrienden, 

bleven wereldverbeteraars natuurlijk, want 

alles kan altijd beter gedaan, gezegd, bedacht. 

Aan plannen geen gebrek toen en nu ook nog 

niet schat ik zo. 

Dick en ik besloten dat het leven wat spannender kon, 

dan bijv. lesgroepen opdracht geven voor de les en zelf op 

een terrasje neer te strijken voor meen ik een biertje maar 

misschien was het koffie (?), op gepaste afstand zeg maar 

en toch bereikbaar en controleren moest ook mogelijk zijn, 

mocht er slecht gewerkt worden.

 

We deden samen een massage- opleiding en zo kregen we 

de smaak te pakken van het lichaamswerk. Dus waarom 

geen instituutje maken met onszelf als therapeut en 

trainer, we konden immers prima lezen en schrijven 

met elkaar. Maar het moest wel stevig en de deelnemers 

werden ook verzocht zich kwetsbaar op te stellen zodat wij 

ze een beetje konden ontplooien, verbeteren of verbouwen. 

Onze intenties waren goed, integer ook. Dat moest wel 

natuurlijk, je was dan wel geen voorbeeld, maar toch wel 

zeg maar, een rolmodel.

We konden elkaar goed aanvullen als trainers. De een 

was wat meer van de reclame, de structuur, de grote lijn, 

eerst de lijntjes uitzetten en ze dan langzaam laten vieren. 

Ook het scheppen van een veilig klimaat en uitdagen 

om stappen te zetten. De ander meer intuitief, van de »

BIJDRAGE | BERNHARD VAN LOON



breiwerkjes, het inzicht, de beleving. 

U mag zelf beslissen wat bij wie 

hoorde. Als ik het zo opschrijf merk 

ik dat het moeilijk van elkaar los te 

maken is.

Hoogtepunt of zullen andere (de 

verkeerde natuurlijk) mensen 

zeggen, dieptepunt was de 

bijeenkomst waarin Dick en ik met 

elkaar op de vuist gingen met sjaals 

en kussens om vanuit je kracht te 

leren functioneren. We wilden even 

een goed voorbeeld neerzetten, nu 

dat is goed gelukt, niemand kon 

aan dit geweld tippen. Wij zichtbaar 

voldaan, rood aangelopen, volkomen 

afgemat en buiten adem. Nou zoiets 

dus moest het zijn, als je vanuit 

je kracht functioneert. Het was 

natuurlijk een ordinair potje van wie 

is de sterkste, maar we geloofden 

heilig in het resultaat. (Ik dacht dat 

ik had gewonnen door knock out 

Dick, maar misschien werkt mijn 

geheugen alleen in mijn voordeel).

Beginnen met iets volstrekt nieuws 

is mooi. Zo lang dit werk uitbouwen 

is een kunst, waar je blijkbaar goed 

in bent, Dick. Ik wens je alle geluk 

van de wereld in je verdere leven 

(hetwelk toen een gevleugelde 

uitspraak van je was, die je waar het 

maar kon de mensen meegaf)

Met een warme groet

Bernhard van Loon
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Gekte en diepte

25 jaar geleden leerden we elkaar kennen in 
een psychodrama-opleiding waar we beiden 
deelnemer waren. Jij was werkzaam als 
therapeut en ik werkte als trainer. 

Ik was direct van je onder de indruk: jij combineerde 

warmte en betrokkenheid met de moed om direct 

en eerlijk te zeggen wat je voelde en zag. Je durfde te 

spelen, gek te doen en de diepte in te duiken.

Je integreerde wat je leerde in je werk als therapeut in 

Spectrum, dat je een paar jaar daarvoor opgericht had. 

Nu, zoveel jaren laten, bestaat Spectrum alweer 30 jaar. 

Je bouwde met je team een florerend instituut op dat 

mensen begeleidt bij het zich verbinden met hun diepste 

bron en bij heel worden en thuiskomen. 

Het contact met die Ene is daarin een essentiële bron 

van waaruit jullie steeds werken en waar jullie zelf door 

geïnspireerd worden. Wat mooi hoe jullie met jullie 

werk zoveel mensen hebben weten bij te staan in hun 

persoonlijke groei. Dat was en is jouw missie en daarin 

ben je meer dan geslaagd. Van harte gefeliciteerd met 

deze mijlpaal. Ik wens jou en je team nog vele rijke jaren 

met elkaar. 

Judith Budde
Directeur van het Balkon & de Voice Dialogue Academie

				‘Het	contact	met	die	Ene	
is daarin een essentiele 
bron van waaruit jullie 
steeds	werken’

BIJDRAGE | JUDITH BUDDE

Spectrummagazine  |  30 JAAR!
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Wat bijzonder om in deze speciale uitgave een 
paar woorden te mogen wijden aan jou Dick… 
een ode aan jou en aan het instituut dat je 
bouwde, aan Spectrum.

Ik leerde je kennen als man van God-en-mensen, vol 

inspiratie en creatiekracht, toegewijd aan je ambacht en 

aan het instituut dat je bouwde. Wat kon je me ontroeren in 

onze trainingen: jongste telg uit een groot gezin, openhartig 

man met wezenlijke vragen. Een pelgrim op reis. Wat wist 

je je aan mij als ‘jonkie’ toe te vertrouwen en wat liet je met 

je bereidheid, met je ontwapenende persoonlijkheid, met 

je leerling-zijn en met je moed om antwoorden te vinden, 

gemakkelijk van je houden! Je raakte niet alleen mij, jouw 

lamp verlichtte ook de lampen van de andere groepsleden.   

Dertig jaar bouwde je al aan Spectrum dat met jouw inspiratie 

en voeding groeide en haar eigen kleuren, glans en stevigheid 

kreeg. Een bijzonder huis Gods… geen kerk, wel een 

ontmoetingsplaats voor rijpen en groeien in een veelkleurig 

spectrum van licht en liefde en waar ook plaats is voor de 

nacht. Een ruimte voor levensechte menselijke en mystieke 

ervaringen. Een plek op aarde, een havenplaats waar mensen 

op adem kunnen komen, een plek te lossen en te laden, om te 

zoeken en te vinden en daarna weer opgeladen en op koers, 

uit te varen.  

Nu ga je een stap zetten door het eigenaarschap gaande de weg 

over te dragen aan Harriët, Chris en Martine. Jij vertrouwt het 

Ode aan Dick Mostert 
 en Spectrum

BIJDRAGE | MORTEN HJORT, PHOENIX OPLEIDINGEN
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hen toe, zij nemen van jou aan en over, 

zij staan weer in de traditie van jouw 

inspiraties en bedoelingen en geven weer 

door. Een transitiemoment, een moment 

van overgang waarin alles dun en ijl 

wordt, een samenballing van de nacht, 

van de dood en van wedergeboorte, 

zoals Yoram Raanan dat zo prachtig 

schildert. Alles wordt dun, ijl, vloeibaar 

en is in verandering. Een belangrijk en 

gedenkwaardig moment in een langer 

proces van transitie. Dat moment van 

overdracht, dat heeft iets feestelijks, 

iets van vieren van de oogst en van het 

doorgeven van wat als een goede wijn 

lang genoeg rijpte en gistte, dat het een 

eigen smaak kreeg. Felicitaties zijn op 

zijn plaats!

Als ik aan jou denk lieve man, aan wat 

jou bezielde beweging karakteriseert in 

hoe ik jou leerde kennen, dat zou ik dat 

het liefst verwoorden met een gedicht 

van de Perzische dichter Hafiz: 

De God die slechts vier woorden kent

Elk kind kent God

Niet de God van namen

Niet de God van mag niet

Niet de God die rare dingen doet

Maar de God die slechts vier woorden kent

En die steeds maar herhaalt,

steeds zegt:

       Kom, dans met mij

           Kom, dans met mij

               Kom, dans met mij

Dat jouw brandstof van verlangen je 

blijvend mag vergezellen op je pad! Dat 

het jouw lamp, die van Spectrum en van 

degenen die na jou komen, mag blijven 

verlichten, al is het nacht! 

Morten Hjort
Directeur Phoenix Opleidingen 

‘TRANSTITION’, © 2019 

www.yoramraanan.com 

De figuren in het schilderij van de 
Joodse schilder Yoram Raanan zijn op 
reis; de uittocht uit Egypte is in gang 

gezet. De nachtelijke hemel boven hen 

gloeit. Het landschap, de bomen en 

mensen lijken vloeibaar; een subtiele 

sensitiviteit maakt zich los uit de 

vormwereld. Er is een zachte stroom, 

achterwaarts en voorwaarts tussen de 

figuren en het landschap. Het schilderij 
ademt beweging en verandering.  

Spectrummagazine  |  30 JAAR!



22

Dick zijn eerste stappen naar zijn eigen praktijk begonnen bij ons 
op het zoldertje van de garage. Daar aan de Hogenkamp was 
het een klein en gemoedelijk therapie gebeuren, waar ik vooral 
voorwaardenscheppend aanwezig was. Het was een leuke en 
bijzondere tijd.

Steeds meer mensen die in ons huis via de vlizo trap naar zolder 
gingen voor therapie. De eerste groepen die daar werden gestart. 
Soms moest ik oppassen op de kinderen van klanten of kwamen er 
mensen mee eten. 

Het was fijn dat Dick aan huis werkte, er was altijd drukte en 
levendigheid en daar houd ik van. Ook de kinderen vonden het leuk 
dat Dick aan huis werkte, al waren ze soms wel heel nieuwsgierig 
naar wat er achter de deur gebeurde…al die harde muziek, het 
gestamp, de emotionele kreten…

Met de verhuizing naar de Nieuweweg werd dat anders. Het werk 
breidde zich uit, wat mooie kansen bood, maar onttrok zich nu ook 
meer aan mijn zicht. Het werd stiller in huis, jammer…

Ik ben al die jaren op de achtergrond mijn werk blijven doen.
Steunend, stimulerend en meewerkend. In de catering voor de 
opleiding, achter de bar bij de EigenWijze Dagen. Fijn om zo mijn 
bijdrage te kunnen leveren en te horen dat dat gewaardeerd wordt. 

Ik ben trots op wat Dick allemaal doet, hij is echt goed in zijn werk! 
Hij is gedreven, creatief en heeft een tomeloze energie. 
Een nieuw project is al gauw weer oud, en dan moet er weer iets 
nieuws komen. Het is zijn passie om zijn ervaringen en kennis door te 
geven binnen de opleiding in de overtuiging dat dat de moeite waard 
is. En dat is ook zo! 

MARTINE MOSTERT

Met de 
	 vlizotrap	
	naar	zolder	
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strijders van
het licht
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IN GESPREK MET DE GRONDLEGGERS VAN DE 
OPLEIDINGEN TOT CHRISTELIJK ERVARINGSGERICHT 

HULPVERLENER (2-JARIGE BASISOPLEIDING) EN 
CHRISTELIJK ERVARINGSGERICHT THERAPEUT 

(4-JARIGE BEROEPSOPLEIDING). 

	Strijders	
 van het 
			Licht
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Dick Mostert en Philip Troost: collega’s, vrienden 
en strijders van het Licht. Ze vonden elkaar in dat 
ene verlangen: mensen mee nemen en toe rusten 

in het ontwikkelen van een (beroeps-) houding die 
gestoeld is op Liefde en Aanwezigheid en samen in 

Gods Licht gaan staan. 

Het resulteerde in 2010 tot de start 

van de opleiding tot Transpersoonlijk 

Therapeut, nu: Christelijk 

Ervaringsgericht Therapeut. 

De vijftiende jaargroep is afgelopen 

september gestart aan de basisopleiding 

en in 2024 studeert de vijfde jaargroep 

aan de beroepsopleiding af. Dick en 

Philip zijn nog steeds hoofddocenten 

in de opleiding. Het opleidingsteam is 

inmiddels uitgebreid met co-docenten 

en klassendocenten die meebewegen 

en meebouwen in de opleiding vanuit 

hetzelfde verlangen: het gedachtegoed 

van Spectrum blijven doorgeven.  

  

Wat heeft jullie doen besluiten 
om een opleiding te starten?  
 

Philip:  

ik ben in 2005 begonnen met werken 

bij Spectrum. Ergens in 2006 ontstond 

bij mij het verlangen om de integratieve 

manier van werken, zoals ik dat bij Dick 

leerde en zoals we dat vorm aan het 

geven waren binnen Spectrum, in de 

wereld te gaan zetten. 

 

Het was voor mij zo’n antwoord op mijn 

pastorale onmacht hoe de grote woorden 

van het geloof kunnen landen in de 

menselijke ervaringswereld. Daar waar 

het geestelijke zo vaak los gemaakt wordt 

van de psyche of waar het de sociale 

context niet meer raakt of geen lijf heeft 

om het ook echt te kunnen voelen.  

»

INTERVIEW | DICK & PHILIP OVER DE OPLEIDING
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Juist dát bij elkaar brengen bleek zo’n 

helende en genezende werking te hebben. 

Ik voelde zo de waarde ervan en ik dacht: 

dit kan en mag niet verborgen blijven!  

 

Ik zat toen ook nog wel strijderig in 

elkaar, vol passie om de wereld te 

verbeteren.  

Dat ambitieuze had ook te maken met 

één van mijn levensthema’s: een plek in 

die wereld te moeten bevechten.  

 

Dick:  

Dat we iets goeds aan het doen waren 

bij Spectrum was mij natuurlijk ook wel 

duidelijk. Maar ik liep niet gelijk warm 

voor het idee van Philip om dat in de 

wereld te gaan zetten. Dat was echt Philip 

zijn beweging. 

 

Ik wilde helemaal niet naar buiten. 

Toen ik mijn eerste publiciteitsfolder 

voor Spectrum maakte had ik mijn 

contactgegevens in het geel laten 

drukken: totaal onleesbaar. Mijn 

toenmalige coach zei tegen mij: jij wilt 

helemaal niet gevonden worden. En het 

klopt dat ik het moeilijk vond om echt 

zichtbaar te worden. 

Philip: 

Je zou kunnen zeggen dat ik geneigd was 

om groter te denken dan dat ik was en 

Dick geneigd was om kleiner te denken 

dan dat hij was. Dat bleek wel een 

vruchtbare synergie.  

Hoe hebben jullie de opleiding 
 ontworpen?
 
Een schalkse blik, een lach en een 
zucht…goeie vraag, hoe hebben we 
dat in vredesnaam gedaan?
 

Dick:  

We hebben uren gewandeld op de dijk in 

Hattem om hierover door te denken en 

te praten. Van daaruit zijn we begonnen 

met het maken van een raster rondom de 

vraag: wat moet er in de opleiding komen 

en in welke volgorde. Er ontstonden grote 

lijnen: meditatielijn, lichaamslijn, de 

contactlijn (later: Gestalt), systemische 

lijn, psychosynthese lijn. Urenlang 

hebben we gepuzzeld om dit verder uit 

te werken in dwarsverbindingen, van 

daaruit ontwierpen we de dagdelen 

en toen was het nog een kwestie 

van invullen met concrete lesstof en 

ervarende oefeningen. 

 

Ik ben van de grote lijnen en kan goed in 

de ervaring werken.  

Philip is als geen ander in staat om met 

zijn conceptuele denken die grote lijnen 

door te vertalen en kloppend en precies 

te maken. Dat heeft geresulteerd in deze 

basis.  

 

Philip: 

Het is idd heel grappig nu we hier zo over 

in gesprek zijn om opnieuw te ontdekken 

hoe aanvullend we hierin op elkaar zijn. 

En ook hoe goed het is geweest om zoveel 

tijd te nemen voor het maken van dat 

raster. Dat heeft zich echt terugbetaald.  

Het is een sterke basis, we hebben nog 

Philip:Ik	zat	toen	ook	nog	
wel	strijderig	in		elkaar,	
vol passie om de wereld te 
verbeteren.	

»

INTERVIEW | DICK & PHILIP OVER DE OPLEIDING
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Je zou kunnen zeggen dat 
ik geneigd was om groter te 
denken dan dat ik was en 
Dick geneigd was om kleiner 
te denken dan dat hij was. 
Dat bleek wel een vruchtbare 
synergie. 
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wel eens wat kleine dingetjes aangepast, 

maar de opbouw van het opleidings-

programma staat na 12 jaar nog steeds 

als een huis!  

De opleiding heet ‘ervarings-
gericht’, wat betekent dat voor 
de inhoud van de opleiding?
 

We hebben een ervaringsgerichte 

opleiding gemaakt vanuit de diepe 

overtuiging dat het ervarende leren het 

meest verdiepend werkt en je helpt om op 

een diepere laag van je zijn de kennis die 

je vergaart te integreren.  

Daarvoor heb je als eerste de illusie los 

te laten dat als je de theorie maar goed te 

pakken hebt, je dan een goede pastor of 

therapeut bent.  

 

De opleiding is zo opgebouwd dat je eerst 

in de ervaring leert: we besteden veel 

tijd aan oefensessies, lijfwerk, ervarende 

oefeningen en landschapswerk.  

Daarna pas krijg je het bijbehorende 

theoretische kader aangereikt.  

Eerst de ervaring, dan de woorden. 

Kennis is een gerucht, tot het in het 

lichaam landt 

Dat is geen populaire boodschap in een 

maatschappij die zijn houvast en waarde 

vooral in theoretische concepten zoekt. 

Het is een keuze om niet mee te gaan 

in die maatschappelijke tendens. Dat 

betekent wel iets voor de beeldvorming 

van Spectrum.  

Mensen vinden het soms vaag wat 

we doen, terwijl we een heel gedegen 

opleiding neerzetten. Maar we geloven 

erin dat we in die spanning moeten zijn, 

voorbij het houvast aan dingen die in 

essentie helemaal geen houvast bieden. 

 

Als wij als mensen willen leven hebben 

we steeds de spanning op te zoeken 

tussen hoe het is en hoe het bedoeld 

is. Het gaat niet anders. Dit betekent 

dat ik eerlijk word over mijn mens-zijn. 

Hiermee tevoorschijn kom. 

Dat bevrijdt, maar dit eerlijk zijn is 

alleen te doen als ik weet dat ik dán 

niet verloren ben. Dat er Iemand is die 

INTERVIEW | DICK & PHILIP OVER DE OPLEIDING



Spectrummagazine  |  30 JAAR! 31

dan blijft. Dat heet genade. Zo worden 

waarheid en genade onlosmakelijk aan 

elkaar verbonden. In die sfeer willen we 

elkaar ontmoeten en ook alleen in die 

sfeer kunnen wij de ander nabij zijn.  

Wat hopen jullie dat mensen die 
hier afstuderen het werkveld 
inbrengen? 

 

Philip: 

Ik hoop dat mensen het werkveld in gaan 

met de overtuiging dat er geen grotere, 

helende, meer professionele kracht 

bestaat dan Liefdevolle Aanwezigheid.  

En dan bedoel ik niet allereerst 

liefdevolle aanwezigheid door jou maar 

voor jou. Al die andere dingen die we 

mensen leren zoals vaardigheden, 

inzichten en vakkennis, die zijn 

belangrijk en helpend en kunnen ze in 

hun rugzak meenemen, maar de kern van 

professionaliteit is die Liefde. En die kun 

je alleen doorgeven als je die eerst zelf 

hebt ontvangen. 

Ik word een liefdevoller mens als ik mij 

de Liefde laat welgevallen.  

 

Dick: 

Ik ben geliefd. Je identiteit is niet dat je 

liefhebt, maar dat je geliefd bent.  
Ik ben, de naam van God, dát is je 

identiteit en daar passen alleen maar 

woorden achter die God geeft en die wij 

kunnen ontvangen: ik ben aanvaard, ik 

ben geliefd, ik ben …. 

 

Ik hoop dat mensen in het werkveld 

brengen dat ze mens zijn. 

En dus niks vanuit zichzelf in kunnen 

brengen wat ze niet eerst zelf ontvangen 

hebben.  

Dat is ook heel troostend: het is niet van 

jou afhankelijk.  

kennis is een 
gerucht, tot het 
in het lichaam 
landt 

»
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Meer dan dat hoop ik dat 
de mensen die het voort 
gaan zetten steeds bereid 
zijn en blijven om de 
spanning op te zoeken. 
Zodat de liefde kan 
blijven stromen.
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Het enige wat jij te doen hebt is het goede 

doen. Niet om daardoor iets te ontvangen 

maar gewoon omdat dat je opdracht is: 

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, 
je weet wat de HEER van je wil: niets 
anders dan recht te doen, trouw te 
betrachten en nederig de weg te 
gaan van je God. 
(Micha 6:8)  

Hoe kijken jullie naar de 
toekomst van de opleiding? 

 

Philip:  

Als ik kijk naar wat er staat dan kan ik 

heel veel dankbaarheid en tevredenheid 

voelen. We hebben echt iets in de wereld 

kunnen zetten wat van groot belang is 

dat het in de wereld staat.  

Er zijn veel mensen die het mee zijn gaan 

dragen en die het bij zich hebben, daar 

voel ik veel vertrouwen in. En ik voel nog 

steeds het vuur van het eerste begin: dit 

moet doorgaan, dit is te mooi om zomaar 

te laten gaan. 

De opleiding is een langdurige en inten-

sieve manier van een omvormingsproces, 

daar investeren wij in en daarmee rusten 

wij mensen toe om hun plek in de wereld 

in te nemen, binnen hun werk als pastor, 

als therapeut, binnen hun relaties en 

families en in de (kerk) gemeenschap.  

Dick:  

Ik ben heel blij met wat er staat.  

Met name het feit dat er steeds opnieuw 

mensen zijn die hiervoor kiezen en mee 

willen reizen doet me goed.  

Het kan me eerlijk gezegd niet zoveel 

schelen of de opleiding of Spectrum 

doorgaat. 

 

Meer dan dat hoop ik dat de mensen die 

het voort gaan zetten steeds bereid zijn 

en blijven om de spanning op te zoeken.  

Zodat de liefde kan blijven stromen.

We	hebben	echt	iets	
in	de	wereld	kunnen	
zetten	wat	van	groot	
belang is dat het in 
de	wereld	staat.	 

»

INTERVIEW | DICK & PHILIP OVER DE OPLEIDING
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Een plek om weer op 
te laden 

Met vier afgestudeerde jaargroepen en de 

vijfde in zicht, groeit het aantal collega’s die 
het lichaamsgerichte en ervaringsgerichte 

werken verder aan het brengen zijn. Vanuit 

een behoefte om elkaar hierin blijvend te 

inspireren en toe te rusten is het Spectrum 

Netwerk ontstaan. Inmiddels zijn er 

34 collega’s aangesloten bij dit Netwerk. 

Ik vind het heel fijn dat er, na het afronden 

van mijn opleiding bij Spectrum, een plek is 

om elkaar te blijven ontmoeten: het Spectrum 

Netwerk. Een plek om samen te leren en van 

elkaar te leren. Om het ervaringsgericht werken 

zelf te blijven ervaren en aan te scherpen.

 

Naast het uitdiepen van thema’s is er volop 

ruimte om praktisch aan de slag te gaan. Ook is 

er ruimte voor intervisie en deelname aan 

opstellingsavonden.

 

Steeds weer merken dat we dezelfde taal spreken 

en we ‘zo weer met elkaar verder werken’. Waar 

we elkaar ook een spiegel kunnen voorhouden. 

Een plek om zelf ook weer op te laden.

JOYCE DE ZEEUW

OUD-STUDENT SPECTRUM

Ik weet meer dan ooit waar 
ik zelf vandaan kom
Na de eerste anderhalf jaar van de opleiding heb ik 

het gevoel dat ik wel aardig onderweg ben, maar 

ook dat ik nog veel te leren heb. In de oefeningen 

in de groep en in het lijfwerk zit veel meer dan ik 

vooraf had gedacht. Langzamerhand ontdek ik hoe 

belangrijk het is om mezelf helemaal mee te nemen 

in het contact met mensen die mijn hulp inroepen 

en die ik begeleid. Van hart-tot-hart contact, zien 

wat er bovendrijft en vervolgens daar dan mee aan 

de slag. 

Helemaal klaar is het hier op aarde nooit, maar de 

beweging de goede kant op lijkt me steeds vaker 

voldoende. Door bewust te zijn van wat in mijn 

eigen leven aandacht behoeft en daaraan te werken, 

ontstaat ruimte om meer voor een ander te kunnen 

betekenen. 

Beginnen aan de opleiding bij Spectrum is één van 

de betere keuzes in mijn leven. Wat ik later wil 

worden weet ik nog niet. Ik merk dat ik het fijn vind 

om me via de kunsten te uiten. Ik koester me graag 

aan de Psalmen en aan gedichten en songteksten en 

ervaar dat beelden en muziek als uitingsvorm helend 

zijn. Dat laatste vooral omdat woorden zo vaak 

tekortschieten. 

Het is prachtig om tijdens het werk steeds 

perspectief in het evangelie van Jezus te ontdekken, 

ook omdat ik meer dan ooit weet waar ik zelf 

vandaan kom.

WIM BOS

TWEEDEJAARS STUDENT AAN DE OPLEIDING 
CHRISTELIJK ERVARINGSGERICHT HULPVERLENER 

 			‘Voorbij	het	oordeel	van	
goed en fout is een open 
veld,	ik	ontmoet	je	daar’
 RUMI

BIJDRAGE

Spectrum netwerk



Daar zat ik dan… 

Het is 24 november 2016.

De opdracht is 6 uur lang met jezelf op pad. 

Geen tijd en geen telefoon mee. Alleen een 

vuilniszak, een dekentje, een schrijfboekje en 

een pen. Ik kies een plek in de natuur en een 

pad om te gaan. Alleen het idee vind ik op dat 

moment al spannend genoeg. En wetend dat 

het donker gaat worden, want het is november. 

Ik houd niet van donker, het maakt me alert. 

Maar iedereen gaat, dus ik ook. Natuurlijk ga 

ik dan ook.. ik kies een plek beneden het pad in 

de bossen. Daar zit ik dan. Ik voel me er veilig. 

De woorden bescherming, beschutting komen 

in me op. Ik leun tegen een stevige boom en ik 

zie veiligheid in de bomen die over me heen 

buigen. Ik voel me rustig en ondertussen blijf 

ik alert, want zo doe ik dat. Alert blijven en 

zorgen dat je niet al te veel opvalt…

Het voelt ergens best lekker alleen. Ik hoef 

even niks met anderen. Gewoon alleen mezelf, 

hier en nu. Maar echt m’n ogen sluiten en me 

afsluiten, lukt me niet. Elk geluid dichtbij is 

spannend, dus ik blijf alert. 

En dan hoor ik opeens iemand aankomen op 

het pad boven mij. Het is een man met een 

grote hond. En ik houd niet perse van grote 

honden dus ik word nog alerter! Ik hoop dat ze 

doorlopen maar wat denk je.. nee, natuurlijk 

niet. Die hond hoort en ziet alles en hij blijft 

staan..boven me. En kijkt mijn kant op. Waarop 

die man natuurlijk ook nieuwsgierig wordt en 

ook naar beneden kijkt wat er te zien is…

En dan gaat het heel snel in m’n hoofd, m’n 

overlever gaat hard aan het werk:

‘Hij zal wel denken dat je dronken bent, of dat 

je niet helemaal goed bent’. ‘Stel hem gerust, 

wat moet hij wel niet denken’. ‘Wat wil je ook, 

wie gaat er nu in deze koude november maand 

in het donker in een bos zitten?? ‘Dit is heel 

vreemd, maak het in orde’. ‘Zeg iets, voordat hij 

iets gaat doen.’

En dus, na een split second schreeuw ik naar 

hem ‘ik zit hier voor m’n opleiding hoor’. 

Heel even, ja inderdaad heel even maar, denk 

ik, ‘Goed gedaan, nu zal hij het wel begrijpen’. 

Maar dan krijg ik van de spanning zo de 

slappe lach! Jij als lezer begrijpt het misschien 

veel sneller dan ik op dat moment. Hoe zo 

dacht ik dat dat hem gerust zou stellen? Hoe 

zo dacht ik dat hij zou denken ‘ach ja, tuurlijk 

joh, een opleiding, logisch, dan ga je in het bos 

zitten’. 

Gelukkig liep hij snel door en heeft hij niet een 

één of ander gekkenhuis gebeld. Maar ja, of 

hij nou echt warmloopt voor een opleiding 

bij Spectrum? En of hij tegen z’n vrouw bij 

thuiskomt zal zeggen ‘Tjonge ik kwam toch iets 

moois tegen, iemand die voor haar opleiding in 

het donker in het bos zat, lijkt me wel een gave 

opleiding’. Ik denk het eerlijk gezegd niet. 

Dus nee, reclame voor Spectrum heb ik niet 

gemaakt denk ik, maar ik heb wel veel lol 

gehad, met mezelf, alleen daar in het donkere 

bos. En heel even was ik niet alert maar kon ik 

m’n emoties de vrije loop laten. En naast al het 

andere wat ik tegenkwam en waar ik doorheen 

ging, was het voor mij even een heerlijk 

moment, waar ik nog vaak aan terugdenk.

REGINE VISSCHER

OUD-STUDENT SPECTRUM

 			‘Hij	zal	wel	denken	
dat	je	dronken	bent,	
of dat je niet helemaal 
goed bent’
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Lieve mensen van 
Spectrum,

Gefeliciteerd met jullie 30-jarig bestaan. 
Al meer dan een generatie lang aan het werk met 

ervaringsgericht, lichaamsgericht verdiepen en 
ontwikkelen. 

Met mensen in contact met hun hart en hun patronen. In mijn 
bescheiden bijdrage aan jullie opleiding, door leertherapie en 

supervisie, ontmoet ik in jullie studenten zeer gemotiveerde en 

gepassioneerde mensen met veel bereidheid om te openen en 

diep naar binnen te kijken en te voelen. 

Mensen die op een diepe, wezenlijke laag hun patronen 

doorgronden over langere tijd. Dat maakt het werken met 

jullie studenten heel erg leuk en ook vruchtbaar. En hoe 

belangrijk is dat! Want onze polariserende, norm vervagende 

wereld heeft mensen zoals jullie nodig, die met het hart en in 

contact een stevig tegen geluid kunnen zijn. 

AAFKE BELTMAN
DOCENT EN (LEER)THERAPEUT

Boswijk Instituut Transpersoonlijke Therapie.
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zon op de zeilen

wind in de stagen 

ik fluister zacht

dit is écht
mijn lievelingsdag



INGREDIËNTEN 

(4/5 PERSONEN):

2 SJALOTJES

1 TEENTJE KNOFLOOK

2 PREIEN

40 GR. ROOMBOTER

5/6 EL. BLOEM

1 L. WATER OF MELK

1 EL. FIJNE, PITTIGE DIJONMOSTERD

1 EL. CRÈME FRAÎCHE

ZOUT EN CAYENNEPEPER 

1 TABLET KIPPENBOUILLON

EVT. BINDEN MET MAÏZENA

WAT STUKJES BRIE

BIESLOOK EN VERSE PETERSELIE

     De soep van 
   martine

VOOR ONZE STUDENTEN IS HET EEN BEGRIP: HET SOEP MOMENT OM 17.00 UUR. 

SINDS JAAR EN DAG LEVERT MARTINE OP DE TWEEDE LESDAG EEN GROTE, 

HEERLIJK GEURENDE PAN SOEP AAN. TRADITIONELE SOEPEN, EXOTISCHE 

SOEPEN, GEBONDEN, HELDER, VEGETARISCH… MARTINE DRAAIT HAAR HAND 

ER NIET VOOR OM. EN OM JULLIE DEELGENOOT TE MAKEN VAN DEZE TRADITIE 

HIERBIJ HET FAVORIETE SOEP RECEPT VAN MARTINE, HOE KAN HET OOK ANDERS: 

MOSTERD SOEP!

Mosterdsoep met brie

BEREIDINGSWIJZE:

• In een koekenpan 2 sjalotjes en 1 teentje knoflook 
zachtjes licht laten fruiten (niet bruin)

• 2 preien fijnsnijden (alleen het witte gedeelte) en 
zachtjes mee laten sudderen

• In een andere pan (de soeppan) 40 gr. Roomboter 
smelten. Dan 5/6 eetlepels bloem erdoor roeren en 
direct (!) 1 liter water of melk erbij gooien. Goed blijven 
roeren totdat het een dikke, klont loze soep wordt.

• Daarna de gebakken sjalotten/knoflook en prei 
toevoegen en alles pureren

• Zout en Cayennepeper toevoegen en 1 tablet 
kippenbouillon

• 1 eetlepel fijne, pittige Dijonmosterd en 2 eetlepels 
grove mosterd door de soep roeren 

• 1 eetlepel crème fraîche door de soep roeren
• Je kunt het evt. nog binden met maïzena als het te dun is
• Laat de soep goed heet worden maar niet koken(!)
• In voorverwarmde soepkommen wat stukjes brie leggen 

en de hete soep er overheen scheppen, serveren met 
bieslook en verse peterselie

38
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waar we in
geloven
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Spectrum 
  en geloof: 
net even 
      anders

Toen Spectrum een jaar of tien geleden 

een marketing-adviseur invloog om te 

onderzoeken hoe we onszelf meer en beter 

in beeld konden brengen, zei de beste man: 

jullie website is veel te christelijk. Al die 

teksten over het geloof, dat schrikt alleen 

maar af. Hij had een punt. Veel mensen 

hebben bij het christelijk geloof beelden 

die inderdaad verre van aantrekkelijk zijn. 

Christelijk heeft de klank van ouderwets, 

bekrompen, streng, kerks. Niet echt iets 

voor een weldenkend mens van deze tijd. 

Gauw doorklikken dus.

Aan de andere kant heeft Spectrum binnen 

de christelijke wereld evengoed te maken 

met beeldvorming waardoor ook kerkmensen 

gauw ‘doorklikken’: “Spectrum? Oh, dat is 

therapie. Voor mensen met problemen. Hier 

in de kerk gaat het om het geloof en moeten 

we niet op de therapeutische tour.”

Voor iedereen die verbinding zoekt
Het valt niet altijd mee om aan de voorkant 

duidelijk te maken wat we bij Spectrum aan 

het doen zijn. Want inderdaad, het christelijk 

geloof is voor ons de basis van waaruit we 

kijken en werken en tegelijk vinden we dat 

ook een niet-christen zich thuis moet kunnen 

voelen bij ons. En inderdaad, we zijn een the-

rapiepraktijk en tegelijk is dat wat we doen 

niets anders dan mensen helpen om weer 

in contact te zijn, met zichzelf, met elkaar 

en met God. Het is dan ook niet vreemd dat 

kerkenraden en pastorale teams met regel-

maat een beroep op ons doen voor hulp bij 

het zoeken naar wegen van verbinding bij alle 

verscheidenheid en veelkleurigheid binnen 

de (kerk-)gemeenschap. 

Ook merken we vaak dat mensen in hun 

proces bij Spectrum eyeopeners en nieuwe 

impuls ervaren voor hun geloof, doordat de 

vertrouwde beelden van wat christelijk is of 

wie God is opengaan naar nieuwe manieren 

van kijken. En dat heeft toch te maken met 

dat net-even-anders bij Spectrum.

Niet overleven maar léven 
Waar zit ‘m dat nu in, dat net-even-anders? 

Anders waardoor alle goedkope manieren van 

geloven sneuvelen. Te gemakkelijke, te snelle 

en te geestelijke manieren waarmee wij men-

sen geneigd zijn met ons geloof de problemen 

op te lossen, vragen te beantwoorden en de 

spanning eruit te halen.

In het contact dat we bij Spectrum met el-

kaar maken worden die goedkope manieren 

ontmaskerd. Niet om het elkaar moeilijk te 

maken maar omdat we elkaar iets mooiers en 

beters gunnen dan het geloof gebruiken als 

DOOR PHILIP TROOST
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overlevingsstrategie. We gunnen elkaar een 

manier van geloven waar je niet maar mee 

overleeft, maar waardoor je lééft. Waar je 

energie van krijgt omdat je hart weer vrij is 

en de liefde door je heen stroomt. Therapie bij 

Spectrum heeft niet als hoofddoel dat je weer 

lekker in je vel komt te zitten, wat natuurlijk 

wel een fijn bijeffect kan zijn, maar dat je 

weer vanuit je hart kunt leven.

Het therapieproces werkt vooral in de blok-

kades die er zijn bij je vanbinnen, zodat de 

muren om je hart geleidelijk aan afbrokkelen 

en je weer liefde kunt ontvangen en doorge-

ven. Zo werkt de Heilige Geest, van hart tot 

hart. 

Dan blijkt therapie niet zoveel anders te zijn 

dan waar het in de kerk over gaat! 

Samen in Gods licht 
Ik noem vier dingen waar het net-even-an-

ders in zit. Vanuit onze christelijke basis 

proberen

we onszelf en elkaar te houden:

 1. Bij de waarheid

 2. Op de aarde

 3. In de spanning

 4. Bij de pijn

Wij houden onszelf en elkaar bij de waarheid

Terwijl sommigen onder ons nog weten en 

voelen hoe in de naam van God ons waarheid 

door de strot geduwd werd, intimiderend 

soms, zijn van de weeromstuit velen in een 

sfeer van vrijblijvendheid terecht gekomen. 

Het woord ‘waarheid’ alleen al roept geïrri-

teerde reacties op. Alsof iemand de waarheid 

in pacht zou hebben. Jij jouw waarheid, ik de 

mijne. Bij Spectrum geloven we in waarheid. 

Waarheid van God, geldig, goed en herkenbaar 

voor alle mensen. We geloven niet in ‘door de 

strot duwen’. Ook niet dat wij die waarheid in 

pacht hebben en overzien. Het blijft zoeken, 

leren, dat houdt nooit op. Daarom willen we 

eerlijkheid in het contact. Voorbij de schijn, de 

ontwijkingen, de lieve vrede, de vrijblijvend-

‘Het is 
niet goed 
   dat de mens 
alleen is’

»

SPECTRUM & GELOOF | PHILIP TROOST
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heid. Op zoek naar wat nu klopt, wat nu echt 

is, waar. Waarheid is soms zo confronterend 

en pijnlijk, dat deze eerlijkheid alleen te doen 

is in een sfeer van genade. 

Wij houden onszelf en elkaar op de 
aarde

God woont in de hemel en wij op aarde, leerde 

ik als kind. En als vanzelf vormde ik me een 

beeld dat de hemel ergens daarboven is en 

de aarde hier beneden. Zo werd God voor 

mij een bovennatuurlijk wezen, boven de 

werkelijkheid. Veel medechristenen die ik 

tegenkom hebben nog steeds die voorstelling: 

als ze aan God denken dan gaat de aandacht 

omhoog. Dat zie je aan hun blik, de stand van 

het hoofd, de toonhoogte in de stem. Inmid-

dels geloof ik eerder dat God - op zijn minst 

óók - de diepte is van de werkelijkheid. En 

de hemel die dimensie van de werkelijkheid 

waarin Gods aanwezigheid voelbaar wordt. 

Dit is de reden waarom we bij Spectrum het 

geestelijke integreren met het lichamelijke 

en psychische en sociale. Wil je God vinden, 

ervaren, herkennen, dan moet je juist in dat 

gewone aardse en menselijke leven zijn.

Wij houden onszelf en elkaar in de 
spanning
Als therapeut bij Spectrum ga ik samen met 

de cliënt in het licht van God staan. Ik dus 

ook. Ook mijn menselijke onvolmaaktheid 

komt aan het licht. Niet dat ik het daar steeds 

over hoef te hebben, het zou de cliënt maar 

afleiden van waarvoor hij komt, maar zo zit ik 

er. Het is mijn beroepshouding: ‘Ik net als jij’. 

Mens met mens, en dus is het contact voor mij 

evengoed spannend als voor jou. 

In plaats van mezelf veilig te houden in 

mijn rol, in mijn professionele know how, 

in een houding waarbij het lijkt dat ik alle 

problemen en vragen van de cliënt al voorbij 

ben, begeef ik me als mens in het contact. 

Dat we dit zo willen heeft alles te maken met 

ons christelijk geloof: In het perspectief van 

God zijn we allemaal even klein, onwetend en 

onmachtig, of je nu cliënt bent of therapeut. 

Als we ons op die kleinheid verbinden staan 

we echt naast elkaar en kan God door ons 

heen werken. 

Wij houden onszelf en elkaar bij 
de pijn
Als je in therapie komt wil je graag van 

dingen afkomen. Van je problemen, je stress, 

je pijn. Heel logisch, heel menselijk. Voor 

sommige christenen is dat ook hun geloof: 

ze kijken naar God als iemand die hen van 

de sores moet verlossen, hen moet genezen. 

Dat God dit kan en soms ook doet staat buiten 

kijf. Maar in de Bijbel staat heling allereerst 

niet tegenover ziekte en gebrokenheid, maar 

tegenover verdeeldheid en fragmentatie. 

Dat we bij de moeilijke dingen in het leven 

wegkijken, het leven mooier voorstellen dan 

het is. Dan splitsen we ons af van alles wat 

ons niet bevalt. Innerlijk verdeeld als we 

zijn worden we vatbaarder voor het kwaad 

en minder bruikbaar voor de liefde. Daarom 

helpen we bij Spectrum mensen niet van 

hun problemen af maar leren we ze hun 

problemen te dragen en het bij hun pijn uit 

te houden. Dan kan er heling komen van een 

andere orde: vrede in je hart, geluk, vreugde, 

niet omdat alles goed met je gaat maar omdat 

God met je gaat. 

Als	therapeut	bij	Spectrum	ga	ik	
samen	met	de	cliënt	in	het	licht	
van	God	staan.	Ik dus	ook.

»

SPECTRUM & GELOOF | PHILIP TROOST
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Kom, vertel me
Kom, vertel me, leg eens uit
wat er in je omgaat.

Want anders als je ziel alleen is,

zal je ziel huilen.

Men moet de dingen naar buiten

brengen, net als de lente.

Niemand wil, dat er vanbinnen

dingen dood gaan.

Praten, terwijl we elkaar in de
ogen kijken, naar buiten brengen

zoveel we kunnen.

Zodat er binnen weer ruimte

ontstaat en nieuwe dingen geboren

kunnen worden.

Mercedes Sosa



Terug naar 
het lijf

In een wereld waar we steeds meer met ons 
hoofd doen en steeds minder met ons lichaam, 
raken we logischerwijs ook minder afge-
stemd op ons lichaam en daarmee op onszelf. 
Depressie, burn-out, ad(h)d, angststoornissen, 
neuroses en vele andere ‘moderne’ diagnoses 
die gesteld worden, en in deze quick-fix wereld 
vaak behandeld worden met medicatie, vinden 
hun oorsprong veelal in het feit dat we de 
verbinding en het contact met ons lijf zijn kwijt 
geraakt.

En logisch… wie wil er nou voelen, wanneer dit 
pijnlijk is? Wie wil er nou boos worden als je 
daarmee alles wat je liefhebt op het spel zet? 
Wie wil zijn angst voelen als je geen idee hebt 
wat je er mee aan moet en waar je er mee te-
recht kan? Wie wil er nou stoppen als je eigenlijk 
door moet? In therapie leer je kijken naar waar 
je al lang niet meer hebt gekeken. Vaak is dit 
onbewust gebeurd en hebben we iemand nodig 
die ons daar genadig, maar zonder er omheen 
te gaan, op wijst.

We zijn ons lijf
De manier waarop er over gevoelens wordt 
gepraat in deze wereld ligt vaak ver af van wat 
werkelijk ons gevoel is. We leven veel ‘in ons 
hoofd’ waarbij we vergeten wie we werkelijk op 
dat moment zijn. Vaak kom je hier wel mee weg 
omdat anderen om je heen ook zo leven, maar 
de vervreemding van ons eigen lijf betekent 
maar al te vaak dat we met onszelf in de knoop 
raken. 
We zijn ons lijf. Dit is een identiteits-uitspraak 

die verregaande gevolgen heeft als je deze als 
waarheid aanneemt. Wij zijn geen zwevende 
hoofden of alleen maar een geest, ons leven en 
wie we zijn heeft gestalte gekregen in ons lijf. 
Dan is dat lijf niet zomaar een vervoersmiddel 
maar een uitdrukking van onze identiteit. 

Ons verleden is niet voorbij
Het enige moment dat ik leef is nu. Ik leef niet 
gisteren. Ik leef niet morgen. Ik ben niet daar 
maar hier, in het hier-en-nu. De grens is waar 
mijn huid stop en de rest van de wereld begint. 
Dit ben ik. 
De beleving en werkelijkheid van ons leven vindt 
dus maar op één plek plaats. Hier en nu in mijn 
eigen lijf. Alle gedachten, theorieën, oplossingen 
en vluchtwegen die je hierbij wegleiden zijn 
dus in feite precies de verkeerde kant op. En 
als ik hier en nu in mijn lijf voel en waarneem, 
kom ik mijn hele verleden tegen. Hoe dat mij 
gevormd heeft. Elke ervaring die ik ooit opdeed 
heeft mijn lijf ergens opgeslagen en bewaard. 
En al die ervaringen kunnen weer aangeraakt 
worden en opspelen in het hier en nu, en zijn 
vaak meer bepalend voor hoe ik leef dan ik zelf 
in de gaten heb. Kijk maar eens naar je eigen 
lichaam en raak je lijf bewust aan. Besef dan 
dat dit lichaam, waar je nu naar kijkt en wat je 
nu aanraakt, bij al jouw belevenissen aanwezig 
was. Vanaf de conceptie tot hoe het nu is, en 
nu…. en nu….

Je lijf weet de weg 

In het lijfwerk zoals we dat integreren bij Spec-
trum sluiten we aan bij de natuurlijkheid van 

“Lichaamswerk	als	
therapeutische	weg.”

DOOR CHRIS MOSTERT | OVER HET BELANG VAN LICHAAMSWERK

46



47

wie we zijn. Ons lijf, de signalen van spanning, 
opwinding en blokkades hierin. Het vertelt 
het verhaal van ons leven. Hoe we geleefd en 
overleefd hebben. Hoe we gewend zijn geraakt 
aan over eigen grenzen gaan, niet meer voluit 
durven uiten, in zijn gaan houden, vaak niet 
eens bewust. Hoe we bang zijn geworden voor 
onze levendigheid, onze stem, de ongelooflijke 
kracht, verlangen, speelsheid en gepassioneer-
de seksualiteit. Hoe we weg zijn geraakt van 
eigen behoeften en wil. Maar hoe hoopvol 
is dit: je lijf weet de weg terug naar het leven. 
Met lichaamswerk leer je in je eigen lijf de weg 
weer (terug) te vinden. Hoe het weer kan gaan 
stromen. Voluit leren ademen, in een vitaal en 
verbonden lijf. Hoe je in je lijf leeft met innerlijke 
verdeeldheid en hoe je hierin toch beschikking 
kan hebben over je kracht. Door werkelijk weer 
te leren staan en te vechten voor jezelf. 

Het kind als leermeester
We staan op de schouders van oude (en wat 
minder oude) meesters. 
Richting gevers als grote filosofen, neuro-, 
psycho- en anatomische- wetenschappers, 
professoren, geleerden, indianen, (eigen)wijzen 
en monniken van alle soorten. Maar waar ik 
het liefst van leer is van de stromende energie 
van een vrij kind die het leven nog ten volste 
beleefd. Een kind dat nog niet beschadigd is 
door normen, computerspelletjes, gejaagde 
targets en goedbedoelde opvoeding. Dat kind 
wat gewoon nog voluit “nee” kan zeggen omdat 
dat gewoon zijn antwoord is op de vraag 
of hij zin heeft om met mij te spelen. Die nog 
achter zijn verlangen aan durft te rennen, maar 
ook uit zijn tenen kan huilen als het leven hem 
tegenzit. Luister maar eens met hoeveel kracht 

een baby ongecompliceerd en met zijn hele lijf 
achter zijn honger kan staan. De tranen in zijn 
ogen schatert als je kiekeboe met ‘m speelt. 
Daar stroomt het nog … 
We zijn allemaal een baby geweest, dus 
deze wijsheid en de weg er heen is te vinden 
bij onszelf. Ook het kind in jezelf is een 
leermeester, en waarschijnlijk de allerbeste die 
je maar vinden kunt. Soms zijn we hier ver van 
weggeraakt. De weg terug begint bij begrijpen 
waar je bent en welke kant je op moet kijken. 

Aards
We worden gedragen, letterlijk. Nu denk je 
misschien dat ik God bedoel. Ik geloof wel dat 
het God is, die hierin is (de Aanwezige). Maar 
hij heeft alles zo concreet gemaakt, dat we ook 
hierin niet iets hoeven te zien wat we niet kunnen 
ontwaren. Kijk maar: We worden gedragen 
door de aarde, de grond onder je voeten. Voel 
het maar… Zo concreet als dat je dit nu kan voe-
len, zo concreet werken we in het lijfwerk met de 
mens en zijn gevoelens. Niks zweverigs aan dus. 
Knetter concreet. 
Dit doen we bij Spectrum al 30 jaar. Lees het 
verhaaltje van Bernhard van Loon maar eens. 
Hij was met Dick voor en in het eerste jaar van 
Spectrum. En nog steeds willen we dit met kracht 
gestalte geven in deze wereld. Diep huilen in 
een intieme knuffel, subtiel in een gesprekje, tot 
diep in het zweet bij de opleiding en trainingen 
als Lichaam en Energie. Waar mensen tot bloe-
dens toe en met licht in hun ogen weer stukjes 
van zichzelf mogen ervaren die lang ingehou-
den zijn geweest of vastgezeten hebben. 

Ik heb geprobeerd hier woorden aan te geven 
en voel dat dit ook niet gaat. Het gaat namelijk 
over iets anders dan woorden. Ach, hoe zet je 
een ervaring in een magazine…?
“Je snapt wat kou is maar je begrijpt op een 
diepere manier wat kou is als je poedeltje naakt 
door de sneeuw rolt” - een vaak gebruikte 
quote door Dick, mijn vader en onze “huis-
grootmeester” in het lijfwerk.

“Als je een uur met iemand 
speelt	kom	je	meer	over	
iemand te weten dan als je 
een jaar met hem praat” 
- PLATO

LICHAAMSGERICHT WERKEN | CHRIS MOSTERT 
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    De	plek	van	de		
verwonding is      
de	plek	van	
	 de	bevruchting

Het begint al jong, in de zandbak op het 

schoolplein:  “Ik wil niet met jou”

  “Jij mag niet meedoen”

  “Ik vind jou stom”

Kinderlijke eerlijkheid die ons snel wordt 

afgeleerd. Want: niet netjes, niet leuk en 

(zo mogelijk nog erger) niet christelijk. 

We moeten ons aanpassen, leren samen 

spelen en vooral niet buitensluiten. 

Als we volwassen zijn geworden zijn 

deze gevoelens nog net zo actueel als op 

het schoolplein van toen. Die collega, je 

studiegenoot, je man, die buurvrouw, 

je schoonmoeder, de ouderling: je leven 

zou toch een stuk gemakkelijker en 

aangenamer zijn als deze mensen een 

eind bij je uit de buurt zouden blijven. 

Allemaal mensen die iets bij je wakker 

maken wat je liever uit de weg gaat. 

En als dat ‘uit de weg gaan’ nou helend 

zou zijn…

Maar helaas brengt het ons niets. Want: 

je ontslag indienen, een echtscheiding 

aanvragen of de kerk verlaten, het zijn 

kortdurende oplossingen voor iets wat 

zich op een diepere laag aandient. En 

daarmee zijn het geen echte oplossingen. 

Dat wat je wilde oplossen zal je opnieuw 

inhalen.

 

Iets uit onze geschiedenis dient zich 

aan en blijft onze aandacht vragen. De 

mensen die we ontmoeten maken dat 

in ons wakker. Ze brengen iets mee wat 

ons in contact kan brengen met wat we 

‘Er wil iets 
geleerd worden’

DOOR MARTINE LUCHIES | OVER HET BELANG VAN WERKEN IN GROEPEN
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zelf nog niet voldoende beheren, ons nog 

niet eigen hebben gemaakt of waar we 

(stiekem) naar verlangen. 

Omdat het juist de ontmoeting met 

andere mensen is die onze innerlijke 

patronen aanraakt en activeert, werken 

we binnen Spectrum bij voorkeur in 

groepen. Nergens kom je je neigingen 

om contact aan te gaan of te vermijden 

zo tegen als in een groep. Een uitgelezen 

kans om te leren én te helen. 

In de groep kun je opnieuw leren contact 

aan te gaan. Door je angst en kwetsing 

heen te werken. 

Je leert je patronen kennen die je hebt 

ontwikkeld om het leefbaar te houden. 

Binnen de groep is een veilige setting om 

die patronen aan het licht te brengen en 

te oefenen met nieuw gedrag. Je tranen 

huilen, je boosheid uiten, je welkom 

laten heten, je ruimte nemen, begrepen 

worden, steun geven en ontvangen.

Je leert met en aan elkaar en dat levert 

een vruchtbaar leerlandschap op. 

Zo wordt de groep een helende 

gemeenschap. Om de liefde te oefenen. 

Niet eenvoudig, maar wel duurzaam.

‘Oefenplaats 
voor de 
liefde’

WERKEN IN GROEPEN | MARTINE LUCHIES 
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Denkende pastor 
Als theoloog en pastor liep ik er steeds 
tegen aan dat die mooie woorden van 
het geloof vaak zo niet verbonden 
waren met de ervaringswereld van 
mensen, net als bij mijzelf trouwens.
Toen liep ik Dick tegen het lijf en 
ontdekte ik de wereld van het lijf en 
gevoel. Ik begreep dat ik bij Spectrum 
moest zijn om verder te kunnen met 
de vraag hoe de woorden van God 
werkelijk kunnen landen in een mens, 
niet alleen in z’n hoofd maar ook in 
z’n ervaring. Het is wel goed dat er 
tussen al die voelende hulpverleners bij 
Spectrum ook een denkende theoloog 
rondloopt (die inmiddels ook wat uit 
zijn hoofd en in zijn lijf is afgedaald 
;-). En van tijd tot tijd breng ik het 
Spectrumgeluid de christelijke wereld 
in door spreekbeurten, trainingen en 
workshops in kerken en op conferenties.
Inmiddels ben ik op een senior plek 
aanbeland en vind ik het heerlijk dat 
jongere collega’s allerlei taken van mij 
overnemen en ik een beetje rustiger aan 
kan doen. 

Philip Troost is therapeut binnen 

Spectrum. Je komt hem tegen binnen 

het individuele werk, relatiewerk, de 

training ‘aanvaarden en begrijpen’ en 

binnen de opleiding.

De strijd 
van het 
verbinden

Mijn vader was een strijder en een den-
ker, mijn moeder een verbinder en een 
doener. Met die twee leef ik verder. In 
diepe dankbaarheid. Vanuit de aardse, 
nuchtere, natuurlijke boeren omgeving, 
De 3-Th’s heb ik in mijn leven altijd 
meegenomen. Via theater en (amateur-)
theologie kwam ik bij therapie terecht. 

Ik ben praktisch filosofisch ingesteld, dus 
met mijn voeten op de grond. Daarin 
zoek ik steeds verbinding, het hemelse 
en het aardse, mijn hoofd in de wolken 
met mijn voeten op de grond. God en 
de mensen. Tegelijk gaat dat vaak heel 
moeilijk. Dus blijf ik maar wat bewegen.
Transparant worden en de onmogelijk-
heid daarvan onderkennen.

Mensen dichter bij God en bij zichzelf 
brengen, dat is de missie. Dat is wat me 
inspireert als ik bij Spectrum rondloop. 

Dick is therapeut binnen Spectrum. 

Je komt hem tegen binnen het 

individuele werk, relatiewerk, 

groepswerk, de leergroep 

‘Opstellingen’ en binnen de opleiding.

Dick geeft ook supervisie. 
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Ik net als jij!
Eén van de uitspraken die we binnen 
Spectrum vaak aan elkaar vertellen.
Ik ben net als jij, gebroken, heb vreugde 
en verdriet, ben bang en verlangend.
Zo kwam ik binnen bij Spectrum in 
2010. Gebroken vanuit mijn eigen 
leven, na een echtscheiding. Na 
jaren alleen te hebben gewerkt als 
therapeut, en alleen te zijn geweest 
als mens in mijn leven, verlangde ik 
naar gemeenschap en samenwerking. 
Die vond ik bij Spectrum. Juist de 
gebrokenheid uit mijn stuk gelopen 
huwelijk bleek voeding om andere 
mensen te kunnen begeleiden, te 
begrijpen, te erkennen. Als ik de 
gebrokenheid plek in mijn leven kan 
geven, kan jij mij je eigen gebrokenheid 
laten zien. Zo groeien en leren aan de 
ander, vanuit mijn hart, dát vind ik iets 
om te vieren: leven uit Genade. Vanuit 
deze oordeel loze aanvaarding ben ik 
gegroeid in het samen onderweg zijn in 
het Licht van Gods liefde. Van daaruit 
wil ik leven en werken.

Anita Riezebos is therapeut 

binnen Spectrum. Je komt haar tegen 

binnen het individuele werk, het 

relatiewerk en de training 

‘Houd me Vast’. Anita geeft ook 

supervisie.

Zijn grond onder
mijn voeten
Ik ben al 21 jaar verbonden aan 
Spectrum, wat een zegen! Ik heb 
Spectrum niet bedacht en ik zou het 
ook nooit opgericht hebben en voel 
me er wel tot diep in mijn vezels mee 
verbonden. Ik wil het graag voortzetten 
en dat is ook een kwaliteit. Wat voor 
mij een belangrijke waarde is binnen 
Spectrum: elk mensenleven, elk verhaal 
doet ertoe, alles doet ertoe. 
Niet omdat ik dat allemaal aan 
kan, al die levensverhalen waar de 
levensstroom in meer of mindere mate 
gestopt is. Maar doordat ik geloof 
in de Aanwezigheid van God kan ik 
aanwezig zijn. Hier op de aarde die 
Hij gemaakt heeft, dus met Zijn grond 
onder mijn voeten. De weg wijzen en 
gaan. 

Mijn toegevoegde waarde is dat ik 
heel erg hou van de grond onder onze 
idealen. Dat visie en missie omgezet 
worden in concreet en praktisch 
handelen. Naast m’n gevoeligheid 
breng ik binnen Spectrum een stuk 
nuchterheid en ook een stuk lichtheid. 
Op naar de volgende 30 jaar!
“Door de nacht van strijd en zorgen 
trekt een stoet van pelgrims voort..
Gelukkig zij die vol van verlangen op 
weg zijn!”

Harriët van Sleen-Pijpker is therapeut 

binnen Spectrum. Je komt haar 

tegen binnen het individuele werk, 

relatiewerk, groepswerk, de leergroep 

‘psychodrama’ en binnen de opleiding. 

harriët

anita

Gemeenschap als
plaats van heling
Sinds 2011 mag ik deel uitmaken van 
het team Spectrum. Al eerder maakte ik 
deel uit van allerlei gemeenschappen 
waarin ik gevormd werd door zeer 
diverse ervaringen. Variërend van warm 
en welkom tot koud en teleurstellend.
Door alle ervaringen ben ik
gaan geloven en ervaren dat 
gemeenschappen in zichzelf een 
bijzondere spiegel voor innerlijke 
groei meedragen. In de processen 
die plaatsvinden in de gemeenschap, 
en in jou als individu, zie ik mijzelf 
weerspiegeld met al mijn verlangens, 
behoeften, tekorten, talenten, 
teleurstellingen, etc. Met jou met wie 
ik de verschillen deel, deel ik ook mijn 
vraag om steun, en deel ik mijn pijn. 
Ook de pijn die jij aan mij opdoet 
en ik aan jou. Dit streven naar het ‘in 
waarheid en genade met elkaar leven’ 
heb ik ervaren binnen de kring van 
mijn collega’s binnen Spectrum, in alle 
kleinheid van ons streven daarnaar.
Wanneer dit gestalte krijgt in een 
gemeenschap dan kan soms ineens op 
een dag het wonder van verbinding 
ontstaan dat groter is dan wij, waarin 
de gemeenschap een plaats mag zijn 
waar heling wordt ervaren.
Graag geef ik een warm welkom door 
op onze gezamenlijke wegen van 
zoeken naar heling.

Marnix Messelink is therapeut binnen 

Spectrum. Je komt hem tegen binnen 

het individuele werk, relatiewerk, 

groepswerk en de leergroep ‘het 

Innerlijke Kind’. 
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Mijn innerlijke
kind reist mee
Binnen Spectrum zijn we veel bezig 
met de verwondingen en kwetsingen 
uit onze kindertijd. We zoeken weer 
contact met onze behoeftes en 
verlangens die soms diep weggestopt 
zitten en proberen ons leven met 
energie vanuit onze basis te leven. 
Als speltherapeut komen veel kinderen 
bij me langs. Ik speel mee met hun 
energie, hun onbevangenheid, 
hun speelsheid. Ik ben stil bij hun 
inhoudingen, verstijf bij hun angst, 
laat agressie zien met hun boosheid. 
En tegelijk ben ik de volwassene die 
ziet, toestemming en ruimte geeft, die 
uitvergroot, die sust, die draagt, die 
reguleert. Zodat het kind zich bewust 
wordt van zijn binnenkant, erover praat 
en leert verzorgen en liefhebben.  

En wat al die kinderen niet door 
hebben: met elk kind reist mijn eigen 
innerlijke kind weer mee, wordt er iets 
in mij wakker, wordt er iets boos, iets 
verlegen, iets trots, iets brutaal dat al 
veel te lang stil was. Ik ben dankbaar 
dat ik bij Spectrum geleerd heb me 
te verbinden met mijzelf en met de 
kinderen, en ik ben alle kinderen 
dankbaar voor het mee mogen lopen 
en leren van hen.

Syta Vellinga is speltherapeut binnen 

Spectrum. Je komt haar tegen binnen 

het individuele werk en het werken met 

kinderen en tieners.

Leren leven
Wat is Spectrum voor mij? 
Van alles… 
Ik weet nog goed hoe ik als 
kleine ontdekkende jongen 
boven de werkruimte van mijn vader 
op de grond ging liggen. Ik hoorde een 
volwassen man schreeuwen en huilen. Ik 
hoorde ook harde bonken. Ik was altijd 
erg nieuwsgierig naar wat daar gebeurde.

Toen ik de opleiding ging doen ging ik 
als het ware achter de deur kijken waar 
ik al die jaren van alles bij bedacht 
en gefantaseerd had. Stukje bij beetje 
ben ik steeds meer gaan begrijpen dat 
Spectrum voor heel veel mensen een PLEK 
is. Een plek voor steun, pleisterplaats of 
spiegel. Een plek waar je welkom bent 
zoals je bent zonder dat het mooier of 
positiever hoeft, gewoon zoals het is. 
Maar ook een speelplek, of een plek waar 
je dit spelen weer mag leren. Wat mij 
betreft staat Spectrum er dan ook voor dat 
we leren LEVEN. 

Iedereen zoals hij of zij is. Een uitingsvorm 
van Liefde en een plek waar we leren wat 
het betekend om in Liefde met jezelf en met 
elkaar onderweg te zijn. En hierin neem 
ik ook mijn plek. Als medemens, zoon, 
student, therapeut, opleider en manager. 
Ik ervaar erg dat als ik vanuit liefde en 
toewijding kijk naar alles wat ik op deze 
plekken te doen heb, dat ik kan leren, 
volgen, leiden en onderweg blijven in de 
reis die het leven is. 

Chris Mostert is therapeut binnen 

Spectrum. Je komt hem tegen binnen 

het individuele werk, relatiewerk, de 

leergroep ‘Lichaam en Energie’ en ‘Leven 

met je karakter’ en binnen de opleiding.

syta

chris
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Heer ontferm U
Het is 2013. Mijn leven is een puinhoop.
Midden in die puinhopen kom ik op het 
gelukzalige idee om met een opleiding 
te beginnen. Het bleek goddelijke 
timing. Spectrum werd voor mij een 
plek van herstel, heling en hernieuwde 
krachten. Van wat ik mocht ontvangen, 
mag ik weer doorgeven. En elke dag 
mag ik in de ontmoeting met mijn 
klanten en studenten verder leren en 
aanscherpen. Meebouwen aan een 
plek in de kring van mijn lieve collega’s 
waar ik zoveel van leer en steun aan 
mag ervaren. 

Mijn collega’s kunnen je vertellen dat 
ik te pas (oké, soms ook te onpas) 
bijbelteksten reciteer. Mijn favoriet is: 
“Heer ontferm U over ons”. Naast dat ik 
dit soms op dinsdagochtend roep als ik 
de duffe hoofden van mijn collega’s zie, 
heeft het voor mij ook een hele diepe 
waarde. Want wat zijn er veel verhalen 
over intense gebrokenheid. Ik kan dit 
werk alleen doen als ik me daarin met 
vallen en opstaan kan toevertrouwen 
aan een God die zich te allen tijde over 
ons ontfermt. 

Martine Luchies is therapeut binnen 

Spectrum. Je komt haar tegen binnen 

het individuele werk, relatiewerk, 

de leergroep ‘het Innerlijke Kind’ en 

binnen de opleiding.

Manus van alles 
Ik werk met plezier en hou van de 
afwisseling en levendigheid.
Soms noem ik mezelf Manus.
‘Manus van alles’: van koffiebonen in 
de pot doen, bloemen verzorgen voor 
trainingsdagen, een luisterend oor 
zijn, klanten te woord staan die zich 
oriënteren op therapie, tot een knuffel 
voor wie dat komt halen. Midden tussen 
collega’s en toegewijd aan mensen.

Met regelmaat stuitert er een 
adrenalinestormpje door het kantoor 
en gebeurt er van alles tegelijk; de 
telefoon, een klant, nabespreken van 
een les, een grap, een traan. 
Of ‘Wie werkt in welke ruimte > niet 
goed afgestemd > ongeduld en een 
zucht > maar dan ook weer een 
vergevende glimlach. Soms zijn er een 
onnauwkeurigheidsfoutjes. Maar dat 
kan (hier) want we zijn mens. Allemaal 
onderweg. Naast elkaar. En regelmatig 
zijn er kleine cadeautjes: een aai 
over mijn hoofd van een collega, een 
stagiaire die spontaan mijn rug masseert 
terwijl ik werk of een klein fijn contact 
met wie hier rondloopt.

Harmke is gastvrouw bij Spectrum 

en backoffice medewerkster op onze 

administratie. Je komt haar tegen in 

de wandelgangen en overal waar iets 

geregeld of verzorgd moet worden. 

Een warm bad

In het warme bad van Spectrum is het 
alweer ruim vier jaar mijn taak om op 
administratief gebied alles op een rijtje 
te zetten en te houden. Regeltante, fijn 
slijper en optimalisatie inéén. Hierin 
voel ik me het administratieve geweten 
van Spectrum. Met de uitdaging om 
regels, orde en precisie in te brengen in 
een omgeving die het liefst niet met het 
hoofd bezig is. 

Terwijl m’n waarde collega’s bezig 
zijn met het communiceren op 
gevoelsniveau, vraag ik om platte 
gegevens als uren, namen, nummers. 
In deze tegenstelling ben ik welkom 
en voel ik me welkom. Want ik ben net 
die ene aanvullende kleur in de mooie 
kleurenboog die op zakelijk terrein het 
voortbestaan van Spectrum ondersteunt. 
En in het warme bad van Spectrum kan 
ik me op mijn beurt, juist het hele leven 
– ook mijn hart en mijn lijf – steeds 
meer eigen maken. Dat maakt dat ik 
afgelopen september vol enthousiasme 
in de opleiding ben gestapt. Opdat 
Spectrum en ik, ik en Spectrum nog lang 
optimaal van elkaar kunnen genieten. 
Een mooie win-win denk ik (en voel ik).

Trudy Voogd is backoffice 

medewerkster op onze financiële 

administratie. Je komt haar misschien 

niet zo heel snel tegen maar ze is met 

regelmaat te vinden in het kantoor 

bij Spectrum, kom gerust een keer 

gedag zeggen! 

harmke

trudy

martine
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Geduld
Schrik … ik mis nog iets. Dus de 
flitsbezorger geappt en binnen 10 
minuten staat het voor de deur. 
Gelukkig is mijn avond gered … Zo 
kan je je leven vormgeven vandaag: te 
midden van de flitsbezorgers. Binnen 
een mum van tijd vervullen ze je gemis, 
verlossen ze je van een probleem of 
redden ze je feestje.

Als ik stil sta bij hoe het mij bij Spectrum 
vergaat, van jaren geleden tot op de 
huidige dag, dan ben ik blij met precies 
het tegenovergestelde: geduld. Wat 
hebben ze een geduld met mij, wat 
heb ik geleerd geduld te hebben met 
anderen. Niet door op mijn kiezen 
te bijten en ondertussen van binnen 
te koken van ongeduld, maar steeds 
opnieuw vertrouwen te zoeken - in het 
leven, in de liefde, in God. Ik heb soms 
nog steeds de neiging een flitsbezorger 
te roepen (of erger nog: er zelf één te 
worden) en tegelijk wil ik je vertellen 
wat een zegen het is om geduld te 
ontmoeten. Goddelijk geduld door 
mensenogen. Misschien dat jij er bij 
Spectrum zo af en toe ook een graantje 
van mee kan pikken - op z’n tijd.

Corné Alderliesten is therapeut binnen 

Spectrum. Je komt hem tegen binnen 

het individuele werk, relatiewerk, 

groepswerk, de leergroep ‘Mindful met 

Jezus’ en binnen de opleiding.

Welkom 

Zo’n 10 jaar geleden leerde ik 
Spectrum kennen, tijdens een leergroep. 
De eerste avond werd ik begroet met 
een ‘Welkom!’. En het raakte me diep. 
Op dat moment nog geen idee 
waarom, maar in de afgelopen jaren 
heb ik leren begrijpen hoe weinig 
welkom er is geweest in mijn leven 
en daarmee ook het belang van het 
oprechte welkom. 

Ik ervaar en geloof dat het niet slechts 
een uitgesproken woord is, maar dat 
het welkom ook voelbaar is in het 
gebouw, in de manier waarop er 
contact gemaakt wordt, in de ogen die 
je ontmoet. Van hieruit werk ik ook; en 
geef ik door waar ik kan; het welkom: 
alles wat er bij je is, is welkom, heeft 
zijn eigen plek. Niet alleen de fijne en 
warme dingen of de tranen en de angst, 
maar juist ook daar waar het schuurt; 
je wantrouwen, je irritatie, je ongeloof. 
Welkom! 

Esther Klaassen is therapeut binnen 

Spectrum. Je komt haar tegen binnen 

het individuele werk, relatiewerk, de 

leergroep ‘Leven met je Karakter’ en 

‘Opstellingen’ en binnen de opleiding. 

Aanwezigheid
en genade
Liefdevolle ogen en een genadige blik. 
Vol geduld en tegelijkertijd met een 
openhartige uitnodiging om zichtbaar te 
worden. Ook daar waar ik voor mijzelf 
en anderen verscholen bleef.  Eerst 
kwam de gedachte: “Ze willen mij echt 
leren kennen, zoals ik ben”. Vervolgens 
het besef: “Wat fijn om mijzelf meer 
waar te nemen”. Zo heb ik meer dan 
12 jaar geleden mijn eerste ervaring 
opgedaan bij Spectrum.  
 
Na een mooi stukje groei aan 
zelferkenning, groeide ook de wens 
om verder te verdiepen en heb ik mij 
ingeschreven voor de opleiding bij 
Spectrum. Eerst ‘enkel’ voor mijzelf, als 
verdieping. En vervolgens ben ik nu 
‘ineens’ al in mijn 3ewerkzame jaar bij 
Spectrum. Ik voel mij dankbaar voor 
deze plek en de mensen waarmee 
ik mag optrekken, zo nabij, zo 
bemoedigend en tegelijkertijd open 
en eerlijk genoeg om het soms ook 
onderling flink te laten schuren. Zowel 
collega’s, klanten en betrokkenen… een 
geweldig mooi netwerk van mensen. 
 
De ogen, de aanwezigheid en de 
genade. Dat is wat ik meebreng. Niet 
altijd het hoogste woord, maar ik zie je 
graag.  

Jorik Hekman is therapeut binnen 

Spectrum. Je komt hem tegen binnen 

het individuele werk en relatiewerk. 

corné

esther jorik
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Opnieuw gaan leven 
16 september 1997 volgde ik mijn eerste 
cursusavond ‘Ervaringsgroep rond geloofsthema’s 
‘bij Spectrum in Hattem. Hier leerde ik, door 
middel van springen, dansen, vallen, opstaan, 
aanraken, nog meer springen, ademen, dansen, 
ervaren……écht contact maken met mezelf, de 
ander en de Ander. Een zoektocht van jaren 
volgde. Wat stond mijn leven bol van angst !

5 jaar later, 20 november 2022, kom ik tot de 
kern in mezelf. Na een lang proces is mijn kind 
ontdooit! Mijn kind is mooi, puur, vol energie, 
grenzeloos, expressief, genietend! Tot op de dag 
van vandaag geniet ik van echt voluit kunnen 
leven. Mijn kind wijst mij hoe. Ik werk met kinderen 
en heb ontdekt dat mijn vrije kind anderen kan 
bevrijden. Bij Spectrum ben ik opnieuw gaan 
leven! Bedankt Spectrum!

T.v E

Boksbal

Daar staat ze tegen de grote boksbal aan. 

De boksbal die zij al een paar jaar heeft 

zien liggen in de hoek van de ruimte. 

Waar ze in haar fantasie al een paar keer 

tegen aan heeft gemept en geschopt. 

Kapot, huilend, woest, razend. Nu staat 

ze daar echt, met haar rug naar de bal, de 

therapeut staat tegen over haar. In haar 

gedachten komen de herinneringen op.

Ze voelt de woede die er maar er niet uit 

kan. Zou het dan nu gaan gebeuren? Hij 

ziet haar spanning en kalmeert haar door 

te zeggen ‘ik ben erbij en ik blijf ’. Zij wil 

hem geloven maar haar wantrouwen 

speelt op, haar handen gaan zweten en de 

tranen beginnen te stromen. Ze kan hem 

niet geloven, het wantrouwen is te groot. 

Haar wil is er, maar haar lijf blokkeert. 

Maar ze weet: het geeft niet. Ze stond er. 

Soms zijn er dingen in je leven gebeurd 

die tijd kosten om te verwerken, ben je 

gaan geloven in onwaarheden en mag je 

jezelf opnieuw uitvinden. Dat kost tijd, 

bij Spectrum krijg je die tijd en ruimte op 

jouw tempo. Waardevol.

G

Leren leven
Wat is veiligheid
Aandacht geven
Aanwezig zijn, bij mij 
Welkom, helemaal, jij
Lichtstraal in het donker
Dichtbij
Ook ik mag erbij

M.A

BIJDRAGE

klanten Spectrum
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we zullen
doorgaan
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Spectrum is begonnen als het ‘kindje’ 

van Dick Mostert. Inmiddels werken er 

13 collega’s samen onder de Spectrumvlag. 

Nog altijd is Spectrum sterk verbonden 

met de persoon, de visie en het charisma 

van Dick Mostert, maar de leiding heeft 

hij niet meer. Die ligt vanaf 1 januari 

formeel in handen van collega’s Harriët, 

Chris en Martine. Het nadenken over 

deze opvolging begon al jaren geleden. 

De fakkel overnemen
“Er is een serieuze kans dat ik een keer 

doodga”, besefte ook Dick Mostert op 

een dag. “Gaat Spectrum dan verder, 

zijn er mensen met de spirit om door te 

gaan, of stopt het? En wie kan het stokje 

dan overnemen? Zo iemand moet onze 

visie echt dragen, flexibel zijn, en, niet 

onbelangrijk: tegen mij in durven gaan.” 

Zo startte een proces van nadenken over 

‘hoe nu verder’. 

Dick zocht afstemming met Philip om 

goed na te denken over hoe een eventuele 

opvolging eruit moest gaan zien. Harriët, 

al vanaf 2007 werkzaam bij Spectrum, 

was de eerste die gevraagd werd. 

Harriët: “Of ik de fakkel van Spectrum 

wilde overnemen, dat vond ik niet zo’n 

moeilijke vraag. Ik voel me helemaal 

‘eigenaar’ van onze visie en vond echt dat 

iemand uit onze eigen kring het moest 

DOORGAAN

Op 1 januari a.s. gaat Spectrum formeel over in 
handen van een nieuwe generatie. Dick Mostert, die 
Spectrum oprichtte, gaat het stokje overdragen aan 
de Club van Bazen: Harriët van Sleen, Chris Mostert 
en Martine Luchies. Een gesprek over het proces van 
overname en de toekomst van Spectrum. 

DOOR WOLTER HUTTINGA

»

INTERVIEW | DICK, HARRIËT, CHRIS EN MARTINE
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overnemen. Ik werk ook het langst met Dick samen dus 

vanuit die orde wilde ik graag naar voren stappen. Maar ik 

wilde het niet alleen doen.”

En dus begon de zoektocht naar geschikte mede-opvolgers. 

Chris en Martine, beide destijds vers afgestudeerd aan de 

opleiding bij Spectrum, werden benaderd. 

Chris: “Ik had door mijn toenmalige werk op een 

zorgboerderij van ons drieën de meeste ervaring met 

management en ondernemerschap. Ik was zeer vereerd en 

enthousiast om Spectrum over te mogen gaan nemen. Het is 

toch het levenswerk van pa.”

Martine: “Ik vond het ook een eer om mee te gaan bouwen 

aan iets waar ik echt in geloof. Tegelijk had ik hiervoor een 

managementfunctie gehad en mijn conclusie was toen: ‘Dit.

Nooit.Meer’. Dus de vraag voor mij was: ‘hoe ga ik hier niet 

doen wat ik niet kan? Juist dat ik alleen maar hoef te doen 

waar ik ook wel echt goed in ben, gaf de doorslag.” 

Dick: “Mijn vraag aan hen alle drie was natuurlijk ook 

gewoon: Hier heb ik een enorme, onoverzienbare zware klus. 

Kan ik jullie die in de maag splitsen?”

‘Spectrum is alleen maar beter geworden’
Chris en Martine stappen, in navolging van Harriët, in. 

De taken worden verdeeld: Harriët richt zich op de interne 

organisatie, Chris op de financiën, en Martine op de 

communicatie en externe organisatie. Het CVB is geboren.

Een vraag naar hun specifieke kwaliteiten zorgt voor 

enige aarzeling. Gretiger benoemen ze juist positieve 

eigenschappen van elkaar. Maar vooruit: 

‘Ik	wilde	het	
niet alleen 
doen’
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Martine: “Ons werk aantrekkelijk 

presenteren in passende taal, daar ben 

ik goed in en daar hou ik van. Maar 

natuurlijk zorgt dit ook voor dilemma’s. 

We werken hier altijd in contact. Dat 

klopt soms niet helemaal met online 

communicatie. Het is echt een zoektocht 

om onze eigenheid te behouden in een 

digitaliserende wereld.” 

Harriët: “Waar ik goed in ben, is mensen 

zien op de plek waar ze zitten. Het is mijn 

natuurlijke kwaliteit dat ik dat met aan-

dacht en precisie doe. Ik overzie het team 

en hou rekening met onze medewerkers.”

Chris: “Ik heb gewoon het meeste inzicht 

in financiën en het doorgronden van 

moeilijke vraagstukken, daarmee creëer 

ik een stuk rust voor de anderen. Ik bijt 

me graag ergens in vast en het geeft 

me voldoening als ik het daarna op een 

begrijpelijke manier aan mijn collega’s 

kan uitleggen.”

Harriët: “Ik wil ook benadrukken hoe 

belangrijk het is geweest dat Martine en 

Chris de opleiding naar zich toe hebben 

getrokken. Het was echt de vraag wie dat 

van Dick en Philip konden overnemen. 

Dat proces is nu goed op weg.” »

INTERVIEW | DICK, HARRIËT, CHRIS EN MARTINE
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Dick:	“Zij	
kunnen	alle	drie	
dingen	die	ik
				nooit	gekund	

heb.”	
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Dick: “Zij kunnen alle drie dingen die ik 

nooit gekund heb. Het is voor mij dan ook 

niet de vraag of Spectrum wel net zo goed 

blijft als het was. Ik ben ervan overtuigd 

dat het alleen maar beter is geworden.”

Corona en de angstbubbel
De Coronapandemie was misschien wel 

de meest ingewikkelde gebeurtenis die op 

het bordje van het CVB lag de afgelopen 

jaren. De ‘anderhalvemetersamenleving’ 

raakte aan de ziel van waar Spectrum 

voor staat. Spectrum koos een 

eigenzinnige koers, door zoveel mogelijk 

open te blijven en lichamelijke nabijheid 

niet te mijden, ook wanneer dat schuurde 

met het overheidsbeleid. 

Chris: “De tweedeling in de maatschappij 

was hier ook volop aanwezig. Iedereen 

vond wat anders en we zaten allemaal in 

onze eigen angstbubbel. De eén vanuit 

angst voor de ziekte zelf, een ander 

vanuit angst voor een controlerende 

overheid en weer een ander vanuit angst 

voor het uit elkaar vallen van de groepen. 

Het was de angst die ons splitste.”

Harriët: “Dick en Philip hebben ons toen 

heel erg geholpen om bij onze kern te 

blijven, met een scherp visiedocument. 

We hebben vervolgens als team uitgebreid 

stilgestaan bij onze angsten en onszelf en 

elkaar hierin begrepen.”

Martine: “We hebben heel hard gewerkt 

om elkaar vast te kunnen houden. Dat we 

daar als team goed in geslaagd zijn heeft 

vervolgens ook een positieve uitwerking 

gehad op de groepen die we daarin 

mochten voorgaan en begeleiden.”

Dick: “Ik moet er op mijn beurt niet aan 

denken wat er was gebeurd als ik er in 

die Corona-tijd alleen voor had gestaan. 

Dan was ik denk ik heel radicaal in de 

wappie-hoek beland, en had desnoods 

de toekomst van Spectrum opgeofferd 

om mijn idee maar door te zetten. Ik 

ben heel blij geweest dat het CVB er was 



Spectrummagazine  |  30 JAAR! 65

om mee te kunnen sparren. Trouwens: 

deze beproeving was zo groot. Niemand 

kon dit.” 

We zullen doorgaan…
Volgend jaar gaat Spectrum over naar een 

nieuw, ruimer pand aan de Industrieweg. 

Heeft het CVB er zin in? Wat is hun hoop 

en verwachting? 

Harriët: “Ja, heel veel zin. Maar we gaan 

ook de tijd nemen om afscheid te nemen 

van ons oude huis, van alles wat hier is 

geweest. We kwamen hier alleen echt 

klem te zitten met de vele activiteiten en 

groepen die hier nu draaien. De nieuwe, 

grotere ruimte levert allerlei kansen 

en ideeën op waar we nu druk mee 

bezig zijn.”

Martine: “Ik wil als eerste benadrukken 

hoe blij ik ben dat we de afgelopen jaren 

de kans hebben gekregen om te groeien 

in het innemen van onze plek. Dat Dick 

en ook Philip zo beschikbaar zijn geweest 

om ons daarin de weg te wijzen en te 

ondersteunen! Ik zie er naar uit om een 

plek te hebben waar we meer kunnen 

uitbouwen van waar we zo in geloven.”

Chris: “Het wordt een betere, passende 

plek om de dingen te doen waar we in 

geloven. Ik verlang ernaar dat ook die 

nieuwe plek echt een pleisterplaats voor 

mensen mag zijn, op de reis van hun 

leven. Dat ze zich er veilig mogen voelen. 

Waar mensen samen mogen onderzoeken 

hoe het leven werkt en goed is, tegenover 

de hectiek van de maatschappij. Waar 

je het fluisteren van de ziel weer kunt 

horen.” 

Martine: “Zeker gezien de steeds meer 

individualistische maatschappij waar we 

in leven, is het onze uitdaging en roeping 

om een gemeenschap te zijn. Een plek 

waar je met je eigen leven komt en jezelf 

in een gemeenschap inbrengt, waar 

je anderen echt ontmoet en zo heling 

ervaart.”

Harriët: “Dat is overigens ook een 

impopulaire boodschap. We willen het 

liefst snel onze problemen oplossen. In 

relatie, in een gemeenschap werken kost 

tijd en brengt je altijd bij je pijn. Maar dat 

is nu precies de plek waar we met elkaar 

doorheen willen bij Spectrum.”

Het is duidelijk. 
Er is een generatie opgestaan die vol 

vuur bereid is om het gedachtegoed van 

Spectrum verder te brengen.

	 ‘Ik	verlang	ernaar	dat	
ook	die	nieuwe	plek	echt	een	
pleisterplaats voor mensen 
mag	zijn,	op	de	reis	van	hun	
leven.	Dat	ze	zich	er	veilig	
mogen	voelen.	

Vol schroom betreed ik dit verlichte pad 
zo een jubelend hart toch

»

INTERVIEW | DICK, HARRIËT, CHRIS EN MARTINE
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wie is hier 
nou gek?
‘Zijn wij hier eigenlijk gek met elkaar?’ 
Deze vraag werd met enige regelmaat 
gesteld in de therapiegroep van Spectrum 
waar ik ooit in zat. Zijn wij hier nou gek? 
Doen wij hier superrare dingen? Schoenen 
uit, plaatsnemen in een ruimte vol 
kussens, diep ademhalen, stil staan bij je 
emoties. Ja, Spectrum is wel een beetje een 
wonderland, dat valt niet te ontkennen. 
Je stapt een andere wereld binnen zodra 
je er de deur open doet. 

Maar de vraag is natuurlijk: wie is er gek? Is Spectrum gek of is de 

rest van de wereld gek? 

(Of is niemand gek, dat is in principe ook mogelijk). Ik herinner 

me nog wel wat Dick destijds antwoordde op die vraag van één 

van mijn groepsgenoten: ‘Ik geloof dat wij hier juist proberen een 

beetje normaal te doen met elkaar.’ En inderdaad, zo ben ik dit zelf 

ook gaan zien door de jaren heen. ‘Hè hè, weer even een middagje 

normaal doen bij Spectrum.’ 

Wat is dan dat normale? Nou, bijvoorbeeld je lichaam voelen 

en ernaar luisteren. Bewust ergens aanwezig zijn. Je blijdschap, 

levenslust en speelsheid voelen, maar ook je verdriet, angst of 

woede. Elkaar goed in de ogen kijken. Contact maken. Het is altijd 

spannend bij Spectrum en het is altijd goed. 

				‘Ik	geloof	
dat	wij	
hier juist 
proberen 
een beetje 
normaal te 
doen met 
elkaar.’

OVER DE RELEVANTIE VAN HET SPECTRUM GEDACHTEGOED IN DE 
HUIDIGE TIJD | DOOR WOLTER HUTTINGA



Spectrummagazine  |  30 JAAR! 67

We hebben allemaal zo onze eigen redenen 

om hieruit te stappen. 

Om dat normale allemaal niet meer 

te doen. Waarschijnlijk omdat het te 

spannend of te pijnlijk is. Maar behalve 

je eigen persoonlijke levensloop is het 

intussen wel zo dat ook de maatschappij als 

geheel niet erg behulpzaam is op dit punt. 

De cultuur waarin ik leef helpt me niet erg 

om geestelijk, psychisch en lichamelijk 

gezond te blijven. 

In mijn werk als theoloog reflecteer ik 

op het onderwijs in ons land. De school 

is zo’n typische plek waar alle denkbare 

maatschappelijke spanningen voelbaar 

zijn. Een plek die er in principe op gericht 

is om recht te doen aan de mens. Het 

is ook een plek die de typische gestalte 

van de moderniteit heeft aangenomen, 

met alle voordelen maar ook alle 

schaduwzijden van dien. Efficiëntie, 

meetbaarheid, bureaucratie, digitalisering, 

standaardisering, controleerbaarheid. 

Het zijn allemaal woorden die horen bij 

het verhaal van de moderniteit dat wij 

met elkaar de hele dag leven en dat ook 

de school domineert. Het zijn ideeën die 

voortkwamen uit het verlangen om de 

mens te helpen. Maar zeker gecombineerd 

met de kapitalistische geest van het 

neoliberalisme pakken ze vaak desastreus 

uit. 

Prestatiedruk en angst om te falen zijn 

gigantisch onder jongeren. De voornaamste 

zorg van de overheid lijkt het echter ‘om de 

leerachterstanden van de coronatijd weg te 

werken’, met als typisch technocratische 

aanpak: een grote som geld. 

Het visioen van het leven heeft blijkbaar 

het karakter van een soort ratrace 

gekregen, waarin je er alleen voor staat. 

Alleen de sterksten en de slimsten 

weten zich staande te houden, of weten 

in ieder geval een carrière en een luxe 

levensstandaard voor elkaar te boksen. 

Die burn-out komt later nog wel. 

Lekker gechargeerd? Vast wel. Ik hoop 

dat het jou beter gaat, lezer. 

Ik ben alleen bang dat het helemaal niet 

zo erg gechargeerd is. En dat we heel hard 

plekken nodig hebben waar je als wrakhout 

kunt aanspoelen, kapot gebeukt door de 

eisen die de maatschappij aan je stelt en 

die je vervolgens ook aan jezelf bent gaan 

stellen. 

En is die burn-out het ergste wat je kan 

overkomen? Misschien is hij wel het beste 

dat je ooit is overkomen. Zoals Dick ons 

suggereerde om te zeggen (en waar wij 

eerst vol onbegrip op reageerden): ‘Dank je 

wel burn-out, voor wat je me over mezelf 

hebt verteld.’ 

Dus wie is er nou gek? Degene die burn-out 

raakt en zo gauw mogelijk ‘genezen’ moet 

worden?

Nee, het is geen ziekte, maar gezondheid 

die eindelijk op de deur klopt. 

    ‘Het is geen 
ziekte,	maar	
gezondheid	die	
eindelijk	op	de	
deur	klopt.’
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Waardevol om 	 mee	te bewegen
Mijn vrouw Andrea zat in de 1e groep die bij Spectrum aan de 

opleiding begon. Toen zij afstudeerde kwam de vraag thuis op 

tafel die in Hattem gesteld werd: hoe gaat Spectrum straks 

verder? Ik had daar natuurlijk wel een idee over en mocht 

meepraten in het team. 

Samen met Wolter en Dick zorgen we nu voor een kritische 

noot, stimulerende energie en vooral ondersteuning in het 

overdracht proces. Een proces dat in 2017 begon. Het is 

waardevol om mee te mogen bewegen en bij te mogen dragen 

aan deze natuurlijke groei van mensen en organisatie. 

Dat het niet eenvoudig is een instituut te vervangen mag 

duidelijk zijn maar door een zorgvuldig proces van ruim 5 jaar 

zijn Harriët, Chris en Martine ervan overtuigd geraakt en 

voldoende gezekerd om vanuit een gezonde basis aan Spectrum 

verder te bouwen. 

Met vertrouwen kijk ik naar de toekomst want dat Spectrum 

een plek heeft in deze wereld en zal blijven houden is voor mij 

een zekerheid.

Arjan Jansen vormt samen met Wolter Huttinga en 

Dick Mostert de raad van toezicht van Spectrum

BIJDRAGE

Raad van Toezicht
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Al bijna twee decennia lang is Spectrum hier te gast 
tijdens hun “Eigen Wijze Dagen”. Eerst twee keer per jaar 

en inmiddels drie edities per jaar. De teamleden en de 
deelnemers hebben ons park door de jaren heen zien groeien 

en wij hebben hen zien groeien. 
Elk weekend weer een warm onthaal, een goed contact 

en een flexibele houding om er samen tijdens deze dagen 
wat moois van te maken. Iets wat ons beider werk zo mooi 

maakt: mensen hulp bieden op welke manier dan ook.

Het is fijn dat wij een klein steentje bij kunnen dragen aan de gedegen 
ondersteuning die er geboden wordt, door dit in een vertrouwde en 

veilige omgeving te kunnen laten plaatsvinden. Het is mooi om te zien dat 

iedereen zichzelf mag zijn, er ruimte is voor welke emotie dan ook en dat 

dit weekend onderdeel is van de weg weer omhoog te vinden. We hopen 

dat dan ook nog jaren op deze manier te mogen blijven doen en samen 

met Spectrum op te gaan naar een volgend jubileum.

HAN EN WIETZE
PARK EIGEN WIJZE



Heel de mens
Of het ook ongemakkelijk mag worden? En of je mensen ook 
een klein beetje in verlegenheid mag brengen? Met liefde en 
met wijd open armen vinden Spectrum en Graceland Festival 
elkaar daar. De armen zo wijd dat je er niet snel uitvalt, dat 
je erbinnen kunt ronddwalen op je eigen manier én dat je 

de ander én jezelf tegenkomt. Niet vrijblijvend, maar in alle 
vrijheid, uitdagend en betrokken. 

Spectrum is een gedroomde partner voor het Graceland ’s jaarthema: 
‘Heel de Mens’ en we zijn blij dat jullie met jullie wijsheid en ervaring 
en creativiteit uit komen pakken op onze velden. We hebben elkaar 

gevonden de afgelopen jaren, in de liefde voor dat wat onaf is, wat soms 

zeer doet en onder ogen gekomen zou mogen worden. 

We prikkelen elkaars voorstellingsvermogen – of dat nu in het gras voor 

de poort van een corona-versie van het Graceland Festival is, bij een 

waarzeggerstent naast een luid bospodium of op weg naar een nieuw 

festival in augustus 2023. 

De wederzijdse ideeën zijn niet van de lucht zijn en wij proeven de 

gezamenlijke toewijding aan héél de mens – in alle hoekigheid, onmacht, 

verantwoordelijkheid en liefde, geïnspireerd door de éne echte hele en 

gebroken mens, de Rabbi uit Nazareth. 

Dick, gefeliciteerd met Spectrum. Spectrum, gefeliciteerd met wie jullie 

zijn en wat jullie aan zoveel mensen (en niet in het minst aan onze 
bezoekers) bieden. Op naar de toekomst! 

GERDA VAN VEEN
DIRECTEUR GRACELAND FESTIVAL 



Spectrum
festival

30 jaar Spectrum. Wat was het een feest!

We mochten 500 mensen ontmoeten op ons 
allereerste Spectrum Festival! Mede dankzij jullie hulp 
en aanwezigheid was het een prachtig feest waar we 
met plezier en dankbaarheid op terugkijken!



WWW.SPECTRUM13.NL

over 
 en alles wat
schuurt

liefde
 


