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In de loop van zijn twaalfjarige bestaan heeft vadercentrum Adam in
het Haagse Laakkwartier talloze mensen ontvangen die nieuwsgierig
waren naar zijn bereik en werkwijze. Bezoekers zijn altijd onder de
indruk van de diversiteit en levendigheid van mensen en bezigheden,
het grote aantal actieve vrijwilligers, maar wat is het geheim van de
smid? De Stichting Haagse Vaders vroeg twee ervaren onderzoekers
om dat precieser uit te zoeken en op te schrijven. Het resultaat is
dit boek met levendige reportages en grondige analyses van het
dagelijkse reilen en zeilen in het vadercentrum. Het vadercentrum
als publiek domein: de uitwisselingen tussen de mannen, en enkele
vrouwen, van diverse leeftijden en komaf. Het vadercentrum als plek
om iets te doen: het oefenen en overdragen van vakmanschap, het
verkennen van onbekende werelden, het maatschappelijk nuttig bezig
zijn. Het vadercentrum als plek waar je je verhaal kwijt kunt: de zorg
voor elkaar en voor eigen en andermans kinderen. Het gezamenlijk
eigenaarschap, het draaiende houden en verder ontwikkelen van het
vadercentrum. Wat is de betekenis ervan, voor de mannen zelf en
voor de samenleving, en wat zijn belangrijke randvoorwaarden? De
bevindingen in vadercentrum Adam bieden stof tot nadenken over
mannenemancipatie, Welzijn Nieuwe Stijl, de invulling van ‘de nieuwe
professional’ en mogelijkheden van wijkvoorzieningen in zelfbeheer.
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Joke van der Zwaard is ontwikkelingspsychologe, werkt als zelf
standig onderzoekster/publiciste op het terrein van sociale kwesties in
de grote stad en experimenteert als betrokken bewoner met publieke
voorzieningen in zelfbeheer.
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Corrie Kreuk studeerde humanistiek en werkt als zelfstandige op het
gebied van kwalitatief (narratief) onderzoek, humanistisch geestelijk
werk, burgerparticipatie en samenlevingsopbouw.
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