weer. “Of ik heb niet goed gekeken.”’ Even mooi
als duidelijk is de metafoor over schuld, wanneer
de vuurtorenwachter nadenkt over het ongeluk:
‘Schuld is een rot ei dat heen en weer gegooid
wordt, verder en verder. Niemand wil het vangen,
niemand wil de smurrie over zich heen krijgen.’
Hoe sprookjesachtig ook, het boek blijft waarach
tig door dit stevige fundament van intermenselijke
relaties.
En dan blijft de vraag, is het wel zo sprookjesach
tig? Zijn dit wel mythische wezens? Lampje gaat

over de manier waarop we ons verhouden tot fami
lie, dierbaren, en al die schijnbaar vreemde snui
ters die we in het leven tegenkomen. Als we leren
minder te oordelen over andermans eigenaardig
heden kunnen we onszelf en elkaar accepteren als
het kleurrijke, diverse, gemêleerde gezelschap dat
we zijn.
Lampje is bekroond met Nynke van Hichtumprijs,
de Woutertje Pieterseprijs en met de Zilveren Grif
fel. Het moge duidelijk zijn dat dit een must read is
voor ieder kind. En voor iedere volwassene. b
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Auteur: M.A. Schonewille
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Jaar van uitgifte: 2018
Prijs: € 57,50

Het boek over alles
Er is een vierde, herziene versie van Toolkit Mediation, met als ondertitel: Resultaat bereiken als mediator, manager, mediation advocate en onderhandelaar.
Voor ieder van deze beroepsgroepen heeft Manon
Schonewille een leeswijzer geschreven. En dat
is handig in dit 504 pagina’s tellende naslagwerk.
Het staat vol met korte behapbare teksten over
onderwerpen die met mediation te maken hebben,
en handige checklisten en overzichten. Je kunt er
naar persoonlijke behoefte doorheen navigeren.
Het is geen boek om van kaft tot kaft te lezen.
Eigenlijk staat in dit boek álles. Van uitleg over
telemediation of schilvragen, het verschil tussen

Judith Stoop is MfNmediator in arbeidszaken
bij Geschikt Mediation. Ze
zit in het bestuur van de
beroepsvereniging voor
arbeidsmediators (VAN)
en is redactielid van dit
tijdschrift.

een conflict en een geschil, opsommingen van
(contra)indicaties voor mediation, een checklist
voor het openingsstatement, tot korte praktische
uitzettingen over relevante psychologische theo
rieën, en een format voor een vaststellingsover
eenkomst. En dat is slechts een hele kleine greep
uit de onderwerpen.
Het is kortom een mooi en handig boek voor ieder
een die te maken heeft met mediation. Helaas is
van dit boek (nog?) geen eversie beschikbaar. De
inhoud van dit boek zou zich goed lenen voor een
app of wikiachtige webversie. b
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