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∞ Eutonie belicht

De keuze van Marleen Polfl iet :

Een tekst die me trof is van dr. Helmut Milz, Eutonie, een boeiend erfgoed
 - de eutoniepedagogie in het licht van de actueel wetenschappelijke ontdekkingen -

Deze vertaalde tekst is boeiend om te lezen. Op de laatste bladzijde schrijft hij :

“Kennisonderzoek en neurobiologie tonen tegenwoordig dat “geest” en “ziel” zich niet uitsluitend
in de hersenen bevinden. Die huizen in het ganse lijf. Het “lichaamsgeheugen” helpt ons als
“globaliteitszintuig” om ons in de wereld te oriënteren en te handhaven. 
Het wordt door veelsoortige informaties gestimuleerd – aanrakingen, bewegingen, geuren, kleuren, 
beelden, geluiden, ritmes, enz. 
Praktisch werkt eutonie nooit uitsluitend met lichamen of lichaamsbewegingen, maar steeds met mensen 
die voelend gewaarworden. Zij worden door hun tegenwoordige beleving op de achtergrond van hun 
levensgeschiedenis bewogen. Docenten eutonie leren geen geïsoleerde technieken. 
Zij leren en onderrichten met het volledige lijf, in de tussenlijfelijke dialoog met andere mensen.
Lijfelijke heroriëntering heeft tijd nodig, geduldig oefenen en moedige bereidheid tot zelfobservatie. 

“De mens is zeer goed verdedigd tegen zichzelf, tegen verkenning en belegering door zichzelf. 
Gewoonlijk kan hij van zichzelf alleen zijn uiterlijke bezigheden waarnemen. De eigenlijke vesting is 
voor hem ontoegankelijk, zelfs onzichtbaar. Tenzij, wanneer vrienden en vijanden verraders worden 
en hem zelf langs geheime wegen binnenvoeren.” (F. Nietzsche). 
“Om op zulke “geheime wegen” veranderingen te ontdekken, hebben we naast helder verstand ook
passie en fascinatie nodig. Vaak is er een heilzame schok in de gewoontepatronen nodig, opdat
beleefde verschillen blijvende sporen in de herinnering nalaten.” (E. Rossi). 
“In waarheid is eutonie echter een van de grote scholen der meditatie. Meditatie is voortdurend 
gewaar zijn van wat er zich in ons afspeelt, en juist dit is wat eutonie bewerkt en onderwijst” (F.Morrow).”

Gerda Alexander heeft ons dus een gevarieerd en boeiend erfgoed nagelaten ...

Woordje vooraf van de redactie :
Welkom aan de nieuwe leden eutoniepedagogen en sympathisanten.
De nieuwsbrief kreeg opnieuw goeie reacties ... we doen ermee verder. En deze krijgt stilaan duidelijker 
vorm in de verschillende rubrieken. 
Indien je een interessante bijdrage hebt voor een volgende nieuwsbrief, laat het ons weten. 
Ook je reacties op berichten zijn welkom. Veel leesgenot !
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∞ In memoriam

Artikel door Walter Van Gorp :

Oliver Sacks, een groot neuroloog, is gestorven op 30 augustus, aan de 
gevolgen van kanker. Hij was 82.

Met dankbaarheid denken we terug aan zijn waardevolle neuro-logische 
inzichten, die ons o.a. geholpen hebben om de rol van de proprioceptieve 
waarneming te begrijpen bij het beoefenen van eutonie.

“Wat was het geweest, dat – vervat in de muziek, de glorieuze muziek, Mendelssohn, fortissimo – 
plotseling terugkwam? Het was de terugkeer van het wezenlijke, levende ‘ik’, dat overwonnen had nadat 
het twee weken in de afgrond verdwaald was geweest en twee minuten in een delirium {...} Wat er kwam, 
wat zich zo tastbaar en glorieus aankondigde, was een voelen en handelen vanuit de vitaliteit van het hele 
lichaam, van een oorspronkelijk, willend, bevelvoerend ‘ik’. {...}”  

uit ‘Een been om op te staan’, Meulenhoff Editie, 6de druk 1993, p. 131

Oliver Sacks is, voor ons, in zijn boek ‘Een been om op te staan’, een grote ondersteuning en 
inspirator geweest. Hij beschreef onder meer rijkelijk de proprioceptieve waarneming en het 
sublieme moment waarop hij zich plots bewust wordt van het lichaam dat hij heeft als zijnde 
‘zijn eigen lichaam’ ervaart.
Proprioceptieve waarneming verschaft het individu informatie over het eigen lichaam, zoals de 
stand, beweging en tonus van de ledematen, gewrichten en pezen, het gevoel van ‘zwaarte’ in 
sommige lichaamsdelen, en vermoeidheid of alertheid van de spieren. 
Proprioceptieve waarneming speelt bijgevolg een belangrijke rol in de opbouw van het 
lichaamsbesef, en maakt terugkoppeling van de lichaamspositie naar het CZS mogelijk.
Om onderscheid te maken tussen sensibiliteit op externe en interne prikkels wordt gesproken 
van exteroceptieve en proprioceptieve sensibiliteit.

2



∞ Raad van Bestuur

Op 3 juli 2015 zijn  de officiële documenten helemaal klaar en 
de vzw VvE ontving haar registratienummer : 15094422.

Jack zorgde voor een nieuw mail adres - eutonievereniging@gmail.com -
eutonienetwerk@gmail.com  verdwijnt.

Data vergaderingen RvB :     3 oktober 2015 om 10.00 uur in Burcht
    28 november 2015 om 13.00 uur in Burcht
        - na brunch met vroegere kerngroep van het netwerk -

Indien je agendapunten hebt, graag deze ten laatste tien dagen vooraf doorgeven aan An Matthé 
- an.matthe@telenet.be -

Algemene Vergadering en Forum :     zondag 6 maart 2016 
Algemene vergadering voor eutoniepedagogen in de voormiddag.

Tegen de lunch zijn ook symathiserende leden welkom.
 Forum met sprekers - eutonie - uitwisseling, na de middag.

Praktische gegevens en inhoud volgen in een komende nieuwsbrief. Noteer alvast de data ! 

∞ Vlaamse Eutonie School, VES

Bericht van Thérèse Windels :

De eindfase van de 8ste cyclus zit eraan te komen en de ‘eutoniepedagogen in spe’ zijn zich 
ijverig aan het voorbereiden op de komende eindevaluatie. 
De presentatie van de eindwerken vindt in februari 2016 plaats, gevolgd door de diploma-
uitreiking. 
Er melden zich reeds nieuwe kandidaten voor een volgende cyclus ... en dat is een blijde 
verrassing! We zijn dus aan het onderzoeken of een 9de cyclus in 2016 kan opstarten.

Eindelijk zullen de fi ches van de Vervolg-Verticaliteit, een 50-tal,  in de loop van het 
najaar 2015 beschikbaar zijn. 
Alle eutoniepedagogen  zullen een persoonlijke aankondiging met bestelbon toegestuurd krijgen.
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∞ Focusgroepen / kamers

- Wetenschappelijk onderzoek -
Bericht van Chinea Roze :

Op een levenspad loopt men nooit helemaal alleen. Lichaamsvervreemding is één van mijn 
trouwe reisgezellen onderweg. Als adolescent werd ik getroffen door de eenzaamheid die bij 
vele patiënten op hun gezicht te lezen was in de psychiatrische instelling waar mijn vader werkte. 
Als twintiger kreeg ik de toestemming er patiënten te observeren. Hun lichamen en bewegingen 
inspireerden me en kregen vorm in verschillende studies van dans- en lichaamskunst. 
Als kunsthistorica, bestudeerde ik de beeldende- en podiumkunsten. 
Vele kunstenaars ervaren de noodzaak om Weltschmerz, existentiële angsten en psychische 
vervreemding in hun werk uit te drukken. 

In mijn eutoniepraktijk komen regelmatig mensen toe met fysieke of psychische pijn, die hen 
doet verlangen het eigen lichaam te ontvluchten. Deze ontmoetingen met lichamelijke vervreemding 
waren de aanleiding om nu diepgaander te onderzoeken  wat ‘vervreemding’ betekent vanuit de 
verschillende disciplines : fi losofi e, neurologie, neuropsychologie, kunstwetenschappen, 
geschiedenis, lichaamspedagogie etc ... 
En hoe kan Eutonie bijdragen aan een herstel van het lichamelijk welbehagen en heelheidsbesef ?

Op dit ogenblik verzamel ik nog informatie en ontdek dat er veel geschreven is omtrent dit 
boeiende thema. Een volgende stap zal een grondige literatuurstudie zijn. Later volgt dan het 
opzet van het onderzoek. 
Wie op de hoogte is van een interessante auteur, onderzoek, artikel, zienswijze, kunstwerk, kan 
mij contacteren - chinea.roze@gmail.com -  Ieder die zich aangesproken voelt ook ! 

                               

- detail uit “De Geboorte van Venus” van Sandro Botticelli - 
Italiaans schilder uit de 15 de eeuw
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∞ Focusgroepen / kamers

- Public relations en website -

Bericht van Marnic, Walter en Renild :

In samenspraak met de Raad van Bestuur van de VvE werd beslist om de huidige website 
te vereenvoudigen en gebruiksvriendelijker te maken, in afwachting van een nieuw concept. 
De website is vooral bedoeld om cursussen onder de aandacht te brengen. 
Daarom staat het aanbod nu vooraan op de site. Er is een nieuwe onderverdeling gemaakt :

-  Cursussen voor beginners 
-  Cursussen voor gevorderden (per activiteit kan vermeld worden welke voorervaring nodig is) 
-  Andere activiteiten (kennismakingsdag, oefendag, lezing, ‘eutonie en zen’, enz.)

Zowel een nieuwsgierige bezoeker, als een cursist  vinden hierdoor gemakkelijker de weg naar een 
gepast aanbod.  

Het is onze overtuiging dat vooral  jouw authentieke ervaringsverhaal  anderen  nieuwsgierig kan 
maken. Als PR-groep willen we ondersteunende PR-activiteiten uitwerken. 
Onze to-do-lijst  is heel lang !  Je hoort dus nog van ons.                       

Specifi ek gericht aan eutoniepedagogen :

• Mensen de weg naar een cursus laten vinden gebeurt ook door jezelf als begeleider kenbaar
 te maken. In jouw ‘profi el’ kan je vertellen waarom eutonie voor jezelf belangrijk is en wat 
 je als eutoniepedagoog  aanbiedt. Dat geeft vertrouwen. 
 Daarom een warme oproep:  maak je profi el aan of pas deze aan,  liefst met je foto.  
 Schrijf over je motivatie, je geschiedenis ... maak jezelf kenbaar en zichtbaar. 
 Bezorg je tekst, met foto, aan Jack. 

• Na het invoeren van je activiteit zie je bovenaan een engelse tekst: ‘deze mail wordt niet 
 verzonden’. Dit mag je negeren.  Als je de website afsluit en opnieuw opent, dan zie je 
 onmiddellijk wat je ingevoerd hebt. Indien je eventueel later aanpassingen wil aanbrengen,
 kan dat uitsluitend via Jack.  

Jack Vanhandenhove - vhanj@telenet.be -

-  www.eutonie .be  -

5



∞ Forum

Verslag Veerle Weyns - Body-Mind-Centering conferentie :

De Internationale Body-Mind-Centering conferentie ging door in mei 2015 , in de Bijloke te Gent.
Therese en ik, Veerle, maakten de eerste dag van de post-conferentie mee. 
Er waren een 70-tal deelnemers uit Nederland, Duitsland, Italië, Frankrijk, Engeland, Ierland, 
Amerika. Deze post-conferentie stond in het teken van uitwisselen met andere lichaamsgerichte 
disciplines, zoals Feldenkrais, danstherapie, dans ...
Er was een aanbod van workshops, al dan niet verweven met BMC, waartussen je kon kiezen.
Een workshop duurde ongeveer 1u20’. Wij volgden een workshop bij Dianne L.Woodruff,
waarbij we oefeningen deden in lig, al rollend, om de flexibiliteit van de wervelkolom te 
vergroten. We zagen ook een powerpoint  met de sensoriële receptoren in de duraalzak, het harde 
hersenvlies dat het ruggenmerg omhult.
Nadien vond een panelgesprek plaats tussen leidinggevenden van verschillende lichaamsgerichte 
disciplines in educatie en therapie, vanuit de verschillende landen. Met als onderwerp 
‘Hoe ziet de toekomst eruit van het beroep van lichaamsgerichte leraar of therapeut ? 
Is het een beschermd beroep ? Voor welke doelgroepen ? Hoe zit het met verzekering ? 
Hoe communiceren we over ons beroep ? Publiceren we ? Welke woorden gebruiken we ? 
Hoe kunnen we onze krachten bundelen ?’
In dit forum sprak Therese over de 40 jaar Eutonie in Vlaanderen en de V.E.S. en over de noodzaak 
van het werk : belichaming. Bonnie B. Cohen, ontwikkelaar van  B.M.C., en haar echtgenoot Len 
Cohen deelden deze zorg.
‘s Avonds waren er nog dansopvoeringen. Het was een gevulde dag !     

Verslag Marleen Polfliet - Eutonie en Fascia :

In augustus vond er een tweedaagse praktijkgerichte cursus plaats onder collega’s, 
in ‘t Verhaal te Burcht. Het thema was ‘Eutonie en Fascia - bindweefsel’. 
Renate Riese, initiatiefneemster van de eutonieschool in Bremen , begeleidde 14 VES collega’s 
stap voor stap op ontdekkingsreis. 
We onderzochten en beïnvloedden de toestand van het bindweefsel, in z’n vloeibaarheid en 
flexibiliteit. Aanwijzingen rond belangrijke fascia gaven ons inzichten en we oefenden met divers 
eutoniemateriaal op de mat. 
De focus lag op de grote lendenfascia (rugzijde), de linea alba (buikzijde), de fascia lata (t.h.v. 
trochanter en buitenste zijkant van het bovenbeen) en de achillespees (tussen hiel en kuitspier van 
het onderbeen). Wat zoal aan bod kwam :
-  met passieve druk deze diepere weefsellagen bereiken.
-  nagaan in welke mate er daar spanning kan vrijgegeven worden, 
-  ervaren hoe werken aan de fascia de lichaamstonus en bewegingskwaliteit kan  beïnvloeden   
Van Aline ontvingen we deze link - http://www.arte.tv/guide/de/055918-018/x-enius -

Tijdens diezelfde week volgde een zeiltocht met ‘D’n Bruinen’.  
Enkele Duitse en VES collega’s genoten van de vele spontane 
gesprekken op dit 113 jarige schip. Met een stralende zon en 
minimale wind in de zeilen voer dit oude zeilschip statig via 
de Steenbergse vliet naar het Volkerak. 
Een mooie ontspannende dag op het deinende water ...  
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Ingestuurd door Hilde Timmermans, eutonie-cursiste bij Ariadne

De redactie van deze nieuwsbrief stelt zich even voor :

Marleen Polfliet   
“Uitwisseling en contacten tussen eutoniepedagogen vind ik ondersteunend en verrijkend. 
Een nieuwsbrief kan zowel inhoudelijk als naar vorm eutonie verspreiden en zo 
kansen geven ... Schrijven, taal en vormgeven is een uitdaging voor me. 
Graag zie ik een aanstekelijke nieuwsbrief, met relevante, boeiende teksten en informatie of 
foto’s .... en zo draag ik een steentje bij ....”

Kristina Nijs   
“Na een levenlang zoeken ontdek ik eutonie als een ‘volrijpe kers op de taart’ ... 
Ik zit in de opleiding en mag mij wellicht binnenkort eutoniepedagoge heten. 
In die functie ook wil ik mijn leven verder zin geven. 
Intussen amuseer ik mij met het layouten, mooi opmaken, van de nieuwsbrief van de 
nieuwe Vereniging.”
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∞ Varia

ø  Gezondheidsbeurs Health Mind, Body and Food
zaterdag 17 en zondag 18 oktober 2015  in ICC Gent - naast SMAK 
Graag nog enkele helpers om de eutonie-stand op te stellen, te houden of bij het afbreken, 
meld je bij Marleen. Aan Isabella of Marleen kan je je eutoniefolders of aankondigingen bezor-
gen, om ze daar ter beschikking te leggen.
- www.gezondheidsbeurs.eu -

ø  Body Worlds Vital
De nieuwste versie van Körperwelten, nog tot 1 november 2015 in Oud Sint-Jan te Brugge.
- www.bodyworlds.be -

ø  Waerbeke Conferentie 2015 - Conflict & Compassie
dinsdag 20 oktober 2015 in Museum M te Leuven 
- www.waerbekeconferentie.be -

ø  Eutonie bij APEBS (Association Professionnelle d‘Eutonie pour le Bien-être et la Santé)
zondag 11 oktober 2015 in Maison Notre Dame du Chant d’Oiseau, 1150 Brussel
Journée “découverte” ou “retrouvailles” met Benoit Istace

ø  Studiedag KU Leuven - Emotionele gezondheidspromotie aan de universiteit: 
    duurzaam investeren in de toekomst

donderdag 22 oktober 2015
- www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen.emotionelegezondheid/index.html

ø  Eutoniedag voor eutonie-pedagogen en gevorderden - Eutonie III, 
    “Bewoon je beweging” met Thérèse Windels, VES

vrijdag 6 en zaterdag 7 mei 2016 in ‘t Verhaal in Burcht.
Inschrijven en aanmelden bij Karlien Missine. Binnenkort meer info op :
- www.eutonie.be - en - www.theresewindels.org -

ø  De wijsheid van het lichaam
Youtube fillmpje van 5’ uit het programma ‘De Nachtzoen’ door psychiater Glenn Helberg
– http://www.npo.nl/de-nachtzoen/05-06-2015/VPWON_1236604 -

ø  PlaceboNocebo 21 - september/oktober 2015
Een artikel over eutonie van Mia De Vleeschouwer in het tijdschrift PlaceboNocebo nr 21.
- www.placebonocebo.be -

Nieuwsbrief 3 van de Vereniging voor Eutonie - september 2015
onder de redactie van Marleen Polfliet   
layout Kristina Nijs                              volg de eutoniegroep op 
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