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Waarom een Canon?Waarom een Canon?

‘‘Men Men zietziet van de van de 
toekomsttoekomst ongeveerongeveer 
evenveelevenveel alsals het het 
inzichtinzicht in het in het 
verledenverleden reiktreikt..’’

Marie KamphuisMarie Kamphuis



Waarom?Waarom?


 

Leren ontwikkelingen te zienLeren ontwikkelingen te zien


 
Gevoel van vooruitgang Gevoel van vooruitgang 


 

Beschaving is een kwestie van zorgBeschaving is een kwestie van zorg


 
In een traditie staan / legitimiteitIn een traditie staan / legitimiteit


 

Structuren begrijpen / politiek duidenStructuren begrijpen / politiek duiden

BeroepstrotsBeroepstrots

►►



Leren Leren 
ontwikkelingen ontwikkelingen 

te ziente zien



Professionele mentaliteitenProfessionele mentaliteiten
 vier fasenvier fasen


 

tot 1965tot 1965
 

ER BOVEN OP         ER BOVEN OP         ▼▼
vertrouwen verplichtenvertrouwen verplichten

 
––

 
gezaggezag


 

tot 1985tot 1985
 

ER NAAST              ER NAAST              ▄▄
 

▄▄
vertrouwen veronderstellenvertrouwen veronderstellen

 
--

 
identificatieidentificatie


 

tot 2005tot 2005
 

ER VANDAAN        ER VANDAAN        ◄►◄►
vertrouwen vragenvertrouwen vragen

 
--

 
vraaggerichtvraaggericht


 

na 2005na 2005
 

ER OP AF               ER OP AF               ►◄►◄
vertrouwen verwervenvertrouwen verwerven

 
--

 
empowermentempowerment



Vooruitgang!?Vooruitgang!?

van genade naar recht naarvan genade naar recht naar  plichtplicht……



In een traditie staan / legitimiteitIn een traditie staan / legitimiteit



Structuren begrijpen / politiek duidenStructuren begrijpen / politiek duiden



Ook al in 1984, Ook al in 1984, 
1992, 1999?1992, 1999? 
WAAROM?WAAROM?



Inzicht in dilemmaInzicht in dilemma’’ss

Hoe ver gaat het?Hoe ver gaat het?



Opmerkelijke parallellenOpmerkelijke parallellen

CreCreëëren van ontmoetingsplekkenren van ontmoetingsplekken
Verbinden en schakelen (Verbinden en schakelen (VROMVROM--raadraad))
Kunstenaars / broedplaatsenKunstenaars / broedplaatsen

vgl. vgl. ToynbeeToynbee
 

––
 

eind 19eind 19ee
 

eeuweeuw

YmereYmere
 

Amsterdam: Amsterdam: 
ontmoetingsplekken van de 21e eeuwontmoetingsplekken van de 21e eeuw
Hotel Transvaal / TolhuistuinHotel Transvaal / Tolhuistuin
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