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Handboek supervisiekunde geeft een verdere uitwerking van het supervisieconcept zoals dat
in Nederland ontwikkeld is. Hierin wordt uitgegaan van de supervisant die op basis van
zelfsturing leert, waardoor de focus van de supervisor in zijn begeleiding van de supervisant
verschuift van het leren in de supervisiebijeenkomst naar het leren van de supervisant buiten
de supervisiebijeenkomst.Het handboek maakt een onderscheid tussen supervisie en andere
werkvormen, zoals lesgeven, training, coaching, consultatie, werkbegeleiding en intervisie.
Deze werkvormen worden aan de hand van expliciet gemaakte criteria van elkaar
onderscheiden. Het handboek levert daarmee een bijdrage aan de ontwikkeling van een kunde
van het professioneel begeleiden. De supervisiemethodiek kan daarbij als model dienen,
omdat zij een vorm van laagbouw representeert die dicht bij de praktijk blijft.Handboek
supervisiekunde bestaat uit vier delen. Deel 1 beschrijft supervisie vanuit vier optieken: positie,
persoon, situatie en kader. Deel 2 bespreekt de uitgangspunten van supervisie. Op basis van
doelen, kennis en visie ontwikkelen zich constitutieve regels, die het fundament van de
methodiek vormen. Ze leveren de supervisor zoekschema's die hem richting voor zijn
handelen geven. Deel 3 biedt de lezer een thematische benadering als dwarsdoorsnede
waarin de supervisiesituatie in haar belangrijkste elementen en aspecten wordt besproken:
persoon, werk, leren, taakgerichte interactie, relatie en communicatie. Deel 4 geeft supervisie
in een chronologisch perspectief, waarbij de zes fasen worden besproken: voorfase,
contractering, beginfase middenfase, afronden en afscheid nemen.
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Het liefst ging Maastrichtenaar Alexander Stols (1900-1973) te werk als een
kunstenaar, die zich zonder bekommernissen kon wijden aan zijn eigenlijke vak: het
uitgeven van ‘goede literatuur in uitstekende typografische vormgeving’. Zijn
hooggestemd ideaal voerde hem aanvankelijk tot over de grenzen: zelfs beroemde
Franse auteurs als Larbaud en Valéry lieten hun werk bij hem verschijnen. Later
beperkte Stols zich, als gevolg van de economische crisis, tot de uitgave van
Nederlandstalige edities. Als ‘grootste poëzie-uitgever van het Interbellum’ werd hij de
drijvende kracht achter een fonds dat, met dichters als Van de Woestijne, Roland Holst,
Nijhoff, Slauerhoff, Achterberg en Vasalis, de canonieke poëziegeschiedenis in hoge
mate weerspiegelt. Deze studie onderscheidt zich door Stols’ activiteiten op het gebied
van de fondsvorming te bezien in wisselwerking met zijn culturele omgeving als geheel.
Nog niet eerder werden de netwerken waarvan de uitgeverij deel uitmaakte zo duidelijk
gethematiseerd en in kaart gebracht. Bemiddelaars als Greshoff, Perron en Hoornik
blijken voor de fondsvorming van essentieel belang te zijn geweest, hoewel zij de
uitgeverij ook benutten ter verwezenlijking van hun eigen doelstellingen. Daarmee
levert dit boek niet alleen een boeiend portret van een legendarisch artistiek
entrepreneur, maar tevens een wezenlijke bijdrage aan de geschiedschrijving van de
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culturele elite van het Interbellum.
De levens van Robert van Kerkhove, een schilder wiens uitzonderlijkheid enkel
geëvenaard wordt door zijn onbeduidendheid, en Lucia Kleermaeckers, een
schilderijenrestauratrice die zich te veel vragen stelt bij haar beroep, raken verweven in
een parallelle, hooggevoelige werkelijkheid waarin zelfs de kraaien een geheim lijken te
hebben. Robert en Lucia wonen in dezelfde benauwde fabrieksstad in het zuiden van
de Republiek van de Verenigde Nederlanden, respectievelijk aan het begin van de
20ste en de 21ste eeuw. Ze staan onmachtig en overbelast in het leven, maar allebei
hebben ze daar vrede mee. Robert is fatalistisch en aanvaardt alles in zijn bestaan een kleinburgerlijk leven met drie zussen - als een generale repetitie voor het sterven.
Hij voelt zich de oppermachtige toeschouwer van zijn eigen noodlot, een paradox die
minstens één van zijn zussen weet te appreciëren. Lucia gelooft wel in maakbaarheid
en liefde, al is ze vooralsnog enigszins eenzaam. En ook moe, van die hele freakshow
van de liefde. Er gebeurt niet echt iets, bijna niets, maar dat niets verandert wezenlijk
van karakter door een onwaarschijnlijk rollenspel in cyberspace, een uitdovend circus
en een oprijzende feministische actiegroep. Amor vincit is het eerste deel van
Onarchie, een gotische roman. Over liefde, schilderkunst en maskerade in Aalst. Of
over hypersensitiviteit, afbeeldingen en feminisme en de duistere verbanden tussen
folklore en activisme. Overwint de liefde tussen blasfemie en vrolijke spiritualiteit,
tussen provinciestad en cyberspace, tussen ‘deep fake’ en echt gebeurd, tussen
Vastenavond en Aswoensdag en tussen de verflagen?
De Kampioen is the magazine of The Royal Dutch Touring Club ANWB in The
Netherlands. It's published 10 times a year with a circulation of approximately 3,5
million copies.
Sophie valt als een blok voor kunsthandelaar Max, telg uit een orthodox Joodse familie, die de
interesse in haar eigen Joodse achtergrond wekt. Ze weet niet veel meer dan dat haar vader een oorlogswees - het gezin verlaten heeft toen zij klein was. Het verleden speelt ook bij Max
een rol. Familietradities dwingen hem te kiezen voor een écht Joods meisje. Ze besluiten dat
Sophie naar Israël gaat om daar een overgangsprogramma te volgen aan een Orthodox
Joodse meisjes-jeshiwe. Haar moeder ziet haar met een zorgelijk hart vertrekken. Maar wordt
Sophie wel de vrouw op wie het thuisfront hoopt?
Wat hebben rederijkerskamers van Zuid-Nederlandse migranten, de Lutherse kerk, Duitse
zangverenigingen, informele netwerken van illegalen en Ghanese kerken met elkaar gemeen?
Welke functie hebben migrantenorganisaties vervuld in de integratie van nieuwkomers in
Nederlandse steden, in het bijzonder in Amsterdam? Fungeerden organisaties vooral als
bastion of eerder als bindmiddel? Het zijn dit soort vragen die centraal staan in deze bundel en
die bovendien licht werpen op een algemenere problematiek, namelijk in hoeverre
integratieprocessen in het heden afwijken van die in het verleden? Is het zo dat – wat velen
geneigd zijn te denken – hedendaagse migranten anders (lees slechter) integreren dan
vroeger? Amsterdammer worden wil een bijdrage leveren aan deze problematiek door
migrantenorganisaties als invalshoek te nemen. De reden om juist dit thema bij de kop te
pakken, is onder meer omdat organisaties allerlei sporen hebben nagelaten, zowel in
archieven als in de vorm van gebouwen en gedrukte werken. Tot slot worden deze formele
verbanden vergeleken met informele netwerken van uiteenlopende groepen als illegale
migranten en migrantenondernemers.
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