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50 JAAR NA DATO 
DEEL 2: 

IN GOED VERTROUWEN…BETROUWBAAR? 
in vogelvlucht door een begrip dat centraal stond in je leven 

 zonder dat je er een idee van had -- notitie t.d.v. het opmaken van je levensbalans 

Amsterdam, 02-05-2017 

Gerard B. Kosse 

 

Vertrouwen wekken & Vertrouwen schenken 

  

1. EEN ONDERBELICHT THEMA 
De voorliggende notitie is bedoeld als hulpmiddel bij het opmaken van de Levensbalans door onze   

jubilerende Ludgerlichting 1962-1967 die 50 jaar geleden afzwaaide van de Pedagogische Academie 

Ludger in Hilversum. Daartoe sta ik stil bij de VERTROUWENSDIMENSIE van & in ons leven. 

Die existentiële dimensie oefende namelijk altijd een uitzonderlijk sterke invloed uit op het 

succes, plezier en welbevinden tijdens onze, inmiddels afgesloten, carrière-jaren en op de 

diepgang, wederkerigheid en duurzaamheid van onze intieme relatie met vrienden, partner, 

kinderen, familieleden en collega’s. Dat zal je duidelijk worden in de loop van dit betoog.  

 

Die uitzonderlijk grote rol van <vertrouwen> in ons geleefde leven houdt vooral verband  met het feit dat de 

meesten van ons -- ruim 93% -- als leraar, schoolleider, onderwijsinspecteur, onderwijskundige, pastor, of 

consultant werkzaam was. Die opvoedkundig en coachend gekleurde relationele dimensie van ons  beroeps- 

en maatschappelijk profieli kreeg echter weinig expliciete aandacht -- zo veronderstel ik op grond van het feit 

dat onze Nederlandse cultuur eerder gekenmerkt wordt door pragmatisme en gewinzuchtii dan door 

beschouwing, analyse en zelfkritiek. Het Rotterdamse spreekwoord  “Niet lullen, maar poetsen” geeft dat 

met een ons typerende, wat boerse, maar niet mis te verstane woordkeuze overduidelijk weer! De geringe 

aandacht voor de psychische en interactie-kanten van ons eigen leven als lid van een scharniergeneratie houdt 

bovendien verband met het feit dat onze Babyboom Generatie de arbeids- en huwelijksmarkt betrad in de 

jaren die getypeerd kunnen worden als een <laag-vertrouwen-tijdperk> . Ik doel op het feit dat juist in de 

jaren ’60 en ’70 het vertrouwen in de gevestigde orde, in de bestaande religieuze en culturele instituties, 
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uitermate laag was. Zonder overdrijving wordt daarom gesproken over ‘de culturele revolutie’ van die tijd. 

En je weet het: revolutionaire mensen worden doorgaans meer gekenmerkt door opstandige actie en kritiek 

op anderen dan door reflectie op eigen handelen en zelfkritiek!  

LEVENSBALANSVRAAG 1: In hoeverre was je in de jaren 70 actief deelhebbend aan bewuste 

veranderingen van (onderwijs)instituties, democratisering, geloof,  emancipatie, en de (seksuele) moraal?  

 

2. VIJF SOORTEN VERTROUWEN 
Doorgaans onderscheiden we vijf onderling samenhangende vormen van vertrouwen waarbij --in onze 

westerse, individu-gerichte cultureniii -- het vertrouwen in jezelf centraal staat en de ‘basis’ vormt van de 

andere vier soorten. Ze staan hieronder adequaat afgebeeld in de vorm van vijf concentrische cirkels in het 

water. Hun onderlinge begrenzing is onscherp, en ze zijn allemaal  interacterend met elkaar verbonden. 

In het korte bestek van deze notitie ga ik daar niet verder op in. Je kunt over die interacties en die vijf 

begrippen zelf meer lezen in het boek dat genoemd wordt.   

 

De opvoedkundigen onder ons zullen zich vooral bewust zijn van het belang van <zelfvertrouwen> voor 

het persoonlijk welbevinden en maatschappelijk succes van hun toenmalige pupillen. Bovendien zullen bij 

sommige Ludgerjaargenoten --bijv. bij  Cees Wessels die langdurige ervaring heeft opgedaan met  kids van 

zogeheten maatschappelijke ‘randfiguren’ als woonwagenbewoners--  ongetwijfeld herinneringen opduiken 

die illustreren hoe hun doelgroep blijk gaf van wantrouwen ten aanzien van de onderwijsorganisatie en onze 

maatschappij als geheel. Het zal heel wat inspanning hebben gekost om het vertrouwen van die doelgroep te 

winnen. Hun ‘relatievertrouwen’ bestond immers alleen maar ten aanzien van mensen van hun eigen 

minderheidsgroep!  

LEVENSBALANSVRAAG 2: Welle schoolcijfer geef je jezelf ten aanzien van de vraag hoe groot jouw 

vertrouwen was en nu is? Scoor op elk van de vijf genoemde soorten en licht die waardering toe. 

 

3. HET BEGRIP <VERTROUWEN> 

We weten allemaal wel dat het succesvol en kwalitatief functioneren van onze hele economie, van ons 

politieke systeem, van onze liefdesrelatie, van ons gezin en van alle andere maatschappelijke groeperingen 

waarin we participeren gebaseerd is op de mate waarin onderling, wederzijds vertrouwen aanwezig is. Ook 

zijn we er ons van bewust dat vertrouwen opgebouwd kan worden maar ook vaak -- vooral bij persoonlijke, 
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intieme relaties - in een flits ontstaat. De neurologische wetenschappeniv (psychologie en biologie) kunnen je 

daar meer over vertellen. Vast staat dat diverse hersendelen, -structuren en -functies ons als het ware 

‘dwingen’ om vertrouwen te schenken en op te roepen, evenals dat het geval is met onze oer-neiging tot 

altruïsmev! Vandaar dat we de nu volgende Wikipedia-opsomming van psychologische en sociale 

kenmerken onmiddellijk herkennen. Ik neem deze integraal over: 

“De meest gangbare definitie van vertrouwen omvat doorgaans de volgende drie elementen: 

a) Bereidheid van een persoon of groep om afhankelijk te zijn van de daden van een andere persoon of 

groep. 

b) Geloven dat een ander eerlijk is of dat iets goed zal gaan. 

c) Verwachting van een persoon dat degene die hij/zij vertrouwt zal handelen op een manier die 

hem/haar niet zal benadelen, met het risico in een nadelige positie te belanden indien de ander dit 

vertrouwen schaadt.” 

LEVENSBALANSVRAAG 3: Welke elementen typeren jouw beleving en uiting van vertrouwen het 

sterkst? En welke het minst? Hoe is dat zo gekomen? 

 

4. VERTROUWENSRELATIE  
Met onderstaand plaatje probeer ik de essentie van een vertrouwensrelatie  te visualiseren. Er is sprake van 

een wederzijdse verbondenheid -- hier tussen twee partijen. De verstrengeling van twee handen suggereert 

dat die twee partijen als het ware een individuele verplichting zijn aangegaan ten opzichte van elkaar. 

Verbeeld wordt ook dat ze samen iets bewerkstelligen willen.  

In de hartvormige ruimte die de twee verstrengelde handen schept staat het rood gekleurde, westerse symbool 

voor liefde en andere positieve betrokkenheid afgebeeld. Met andere woorden: zowel de 

betrokkenheidsrelatie als het gemeenschappelijke doel ervan worden gekoesterd, en als intiem ervaren. Het 

is dan ook niet verwonderlijk dat we diep, héél diep geschokt en ontregeld raken als ons vertrouwen misplaatst 

blijkt. Dan wordt ons vertrouwen geschaad en slaat het zelfs vaak om in een diep wantrouwen jegens de 

andere partij of zelfs jegens iedereen. In mijn eigen leven was dat het geval in 1992 toen criminele types 

misbruik maakten van mijn wankel psychisch evenwicht na het overlijden van mijn geliefde. Je kunt er meer 

over lezen in het derde deel van het biografisch diepte-interviewvi dat Frits Le Roux me verleden jaar afnam. 

LEVENSBALANSVRAAG 4: Hoe zit het met de vertrouwensdimensie tussen jou en je levenspartner en 

belangrijkste vriend(in)? Heb je zelf wel eens een persoonlijke vertrouwensrelatie geschonden? Waarom? 

 

5. INSTITUTIONEEL VERTROUWEN 
Tot nu toe had dit exposé uitsluitend betrekking op de persoonlijke vertrouwensband tussen twee (of meer) 

individuen. Maar in een complexe samenleving als de onze zijn er ook geïnstitutionaliseerde 

vertrouwensrelaties. Vooral in een regelland als het onze, zijn deze hard nodig. We kunnen immers stellen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verwachting_(sociologie)
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dat het aantal regels (al dan niet gevat in wetgeving) omgekeerd evenredig is aan de omvang van het 

maatschappelijk vertrouwen. En die is in Nederland-regelland dus bijzonder gering! We lezen daarom 

bijvoorbeeld bijna dagelijks in de krant dat het vertrouwen in de Politiek bijzonder gering is… 

 

Het gaat bij geïnstitutionaliseerd vertrouwen altijd tussen drie partijen: één of meer klagende en/of onheus 

behandelde burgers aan de ene kant, één of meer daartoe aangestelde vertrouwens-functionarissen aan de 

andere kant en de veroorzaker van de klacht op de derde plaats.  

Het onderwerp van de klacht van de burger betreft bijna altijd bejegening (zoals discriminatie, seksuele 

intimidatie, geweld et cetera) en missstanden (zoals fraude, intimidatie, machtsmisbruik, schending van 

wettelijke regels enzovoort).  

De duidelijkste voorbeelden van zo’n geïnstitutionaliseerde vertrouwensband zijn de Nationale 

Ombudsman, Vertrouwensartsen, Vertrouwenspsychologen en de Vertrouwenspersonenvii binnen Bedrijven, 

Universiteiten en andere Organisaties. ‘Vertrouwenspersoon’ is een beroep geworden met een eigen 

Landelijke Vereniging, en er bestaan zelfs opleidingen voor. Ik vraag me daarbij af of & in hoeverre daarbij 

gebruik wordt gemaakt van de vele trucs en inzichten van de gigantische <image-industrie> die er met 

reclame, p.r. en andere middelen op gericht is het vertrouwen van het (consumenten)publiek te winnen…..Dit 

soort kwesties ligt echter buiten het beste van deze notitie.  

LEVENSBALANSVRAAG 5: Heb je zelf wel eens gebruik gemaakt van een Vertrouwenspersoon? Licht 

de omstandigheden toe. Ga ook na hoe, wanneer en waarom je zelf misbruik maakte van allerlei 

maatschappelijke regels? Denk aan arbeidsrecht, belastingen, uitkeringen, subsidies et cetera.  

 

Keren we na dit maatschappelijk uitstapje terug naar de individueel beleefde dimensies van vertrouwen: 

 

 

6. FEITEN & VERTROUWEN  
Onderstaand schema geeft m.i. de problematische kanten van vertrouwen haarscherp weer. In de afgelopen 

50 jaar hebben we ongetwijfeld allemaal situaties meegemaakt dat we concrete voorvallen kunnen noemen 

die passen in elk van de 4 vertrouwensmodaliteiten. Het meest evidente voorbeeld van <absoluut  

vertrouwen, het absolute geloof> is het vertrouwen in je liefdespartner. Ik hoop althans dat dit in je leven het 

geval is. En voor de twee pastores onder ons: Ik wens je een absoluut geloof /vertrouwen in God.  
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De invloed van feiten op de <duurzaamheid en volledigheid van vertrouwen> is evident:  

Feiten, de feitelijke gedragingen (en de uitkomsten van beloften en van de bij jou gewekte verwachtingen!) 

van degene aan wie jij je vertrouwen schonk, kunnen jouw geschonken vertrouwen 1)in stand houden,  

2)versterken, 3)verzwakken, en zelfs 4)teniet doen. In dat laatste geval spreken we van <volledig 

wantrouwen> of van de voorwaardelijke variant ervan: van <wantrouwen-totdat-bewezen-is-dat-dit-

wantrouwen-niet-op-feiten-berust>.  In de bovenste (existentieel positief ervaren) helft van het schema staan 

twee gelijksoortige varianten: <volledig vertrouwen> en <voorwaardelijk vertrouwen>.  

 
Het 2e kenmerk van vertrouwen: <Geloven dat de ander eerlijk is of dat iets goed zal gaan> impliceert dat je ook gelooft dat 

die ander metterdaad kan doen wat hij/zij toezegt in woord en daad… 

Het twijfelen aan feiten en het ontkennen, achterhouden of verdraaien ervan is een verschijnsel dat we 

steeds vaker tegen komen. Anders gezegd: in toenemende mate wordt ons organisatie- en marktvertrouwen 

ondergraven. Niet alleen door Fundamentalistische Christenen en Moslims, door hebzuchtige Banken, door 

Gewetenloze Producenten van auto’s en andere dure producten, en door het Groot-Kapitaal in het algemeen, 

maar ook door wereldleiders als President Trump die ongegeneerd wetenschappelijk bewezen feiten 

(bijvoorbeeld over de klimaatverandering) en de berichtgeving door de massamedia onderuit haalt als “niet 

waar”.  

 

De nefaste invloed van manipulatieve misleiding en ontkenning van feiten zal niet lang op zich laten 

wachten. Gevreesd moet worden dat wantrouwen de overhand zal krijgen binnen elk van de vijf soorten 

vertrouwen die in paragraaf 2 werden onderscheiden. Dan krijgen we toestanden zoals vroeger in de 

Communistische Landen tijdens de Koude Oorlog. Toen konden zelfs echtelieden en gezinsleden elkaar niet 

écht vertrouwen en bespioneerden en verklikten ze elkaar! Met name was het 3e element van vertrouwen -- 

de overtuiging dat de ander je niet benadelen wil -- zwak of helemaal niet aanwezig omdat het Staatsbelang 

boven alles en iedereen ging. De kilometers lange rijen persoonsdossiers van de toenmalige Oost-Duitse 

Ministerie voor Staatsveiligheid  (Stasi) zijn hiervan de beschamende getuigen.  

 

LEVENSBALANSVRAAG 6: Hoe slinks heb jij de afgelopen 50 jaar opgetreden in je beroepsuitoefening 

en binnen het verband van vriendenkring, familie en gezin? In hoeverre, waarom en wanneer was er sprake 

van één of meer van de hieronder genoemde gedragskwalificaties? Dus van:  

doortrapt, gehaaid, arglistig, geslepen, gemeen, geraffineerd, listig, sluw, uitgekookt, gewiekst, sluw, vals? 
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7. ONZE NEIGING TOT VERTROUWEN 
Het kwam zijdelings al ter sprake in eindnoot IV:  De mens is neurologisch ‘geprogrammeerd’ om vertrouwen 

te scheppen (=opwekken) en om vertrouwen te schenken (=geven). Maar er zijn grote verschillen in gradatie! 

Ik doel hier op de vraag of we al dan niet <hoofdzakelijk rationeel-analytisch> in het leven staan. Binnen 

onze neo-christelijke-humanistische maatschappij is die ‘karaktertrek’ uitermate sterk aanwezig. Opvoeding 

en onderwijs zijn daar sterk op gericht.  Maar tijdens  onze vakantiereizen hebben we allemaal wel opgemerkt 

dat deze levensinstelling in grote delen van de wereld nagenoeg afwezig is of zwak ontwikkeld lijkt. Vaak 

ervaren we de daar ontmoete vreemdelingen dan als spontaan, emotioneel, impulsief, naïef, of zelfs als 

onnadenkend, dom of te weinig ingesteld op hun eigenbelang…. 

 

Onderstaand schema inventariseert de impact van onze rationeel-analytische houding op vertrouwen. Er 

zijn 4 kwadranten. De meest gunstige en effectiefste levenshouding vind je in kwadrant 2. Daar zie je 

aangegeven dat slim vertrouwen een besluitvaardige persoon typeert die beschikt over de combinatie <Veel 

analyse + Sterke neiging tot vertrouwen (schenken en opwekken)>. Goede managers en, bijvoorbeeld, veel 

Traditionele Afrikaanse Vorsten beschikken over deze vorm van vertrouwen. Hun levensinstelling, hun type 

vertrouwen,  werd helaas voorzien van de wat ongelukkig gekozen  benaming <slim vertrouwen>. Een beter 

woord zou zijn <effectief en gelukkig makend vertrouwen>.  

 

Je ziet in kwadrant 1 dat bij blind vertrouwen de existentiële voordelen van een sterke neiging tot vertrouwen 

(schenken en opwekken) helemaal verdwenen zijn. Dat komt door het feit dat betreffende persoon dan  zijn 

vertrouwensneiging niet  gepaard laat gaan met voldoende analyse! Zijn goedgelovigheid brengt hem 
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nagenoeg altijd in de ellende. Althans: dat is vooral het geval in westerse, individu-gerichte culturen omdat 

deze niet beschikken over veel collectieve besluitvormings- en bijsturingsmechanismen.  

 

De twee onderste kwadranten bevatten de kenmerken van respectievelijk een besluiteloos persoon die geen 

vertrouwen kan schenken en ontvangen, en iemand die achterdochtig in het leven staat en dus altijd blijk 

geeft van wantrouwen. Hopelijk ben je zelf niet zo’n type, want dan heb je het in de afgelopen 50 jaar beslist 

niet gemakkelijk gehad met jezelf en met je omgeving!  

 

LEVENSBALANSVRAAG 7: Hoe kwalificeer je jezelf en je naasten in termen van de eigenschap-

combinaties in de vier kwadranten van bovenstaand schema? Hoe pakte dit uit in je leven? En zijn de mensen 

uit je omgeving het met je eens over jouw kwalificering van jezelf en anderen?  

En ook niet onbelangrijk: Zijn er duidelijke momenten / incidenten in je leven geweest dat je je analytische 

instelling en gewoontes hebt bijgesteld? Waarom? En wat was het resultaat in termen van levensgeluk?  

 

8. ONBEKEND MAAKT ONBEMIND…EN…ONBETROUWBAAR  
Er is een bepaalde mate van zelfherkenning aanwezig als je je vertrouwen schenkt aan iemand anders. Dat 

aspect wordt nagenoeg in alle vakliteratuur over het hoofd gezien. Als je de ander in sterke mate waarneemt 

en ervaart als ‘anders dan jezelf’ dan komt er onwillekeurig een gevoelsmatige afwijzingsreactie bij je op 

en is het dus moeilijk om een vertrouwensrelatie te realiseren. Vooral leden van raciale en seksuele 

minderheidsgroepen ondervinden dit bijna dagelijks in hun omgang met het ‘grote publiek’. Ook in 

Nederland is dat het geval; zij het dat de discriminatie van minderheden bij ons veelal minder openlijk wordt 

geuit dan in veel andere landen. Het is er hier niet de plaats voor om dit verder uit te werken. In plaats 

daarvan vraag ik de lezer om mee te werken aan de nu volgende  

LEVENSBALANSTEST: 

Bekijk het testplaatje hieronder. Realiseer je HOE je reageerde bij het zien ervan.  

 

VERGELIJK 

DEZE REACTIE 

VERVOLGENS MET 

JE REACTIE OP HET 

PLAATJE DAT JE 

AANTREFT OP DE 

VOLGENDE 

PAGINA!  

 

Niet nu al spieken! 

Eerst je reactie op het 

plaatje hiernaast 

noteren! 

 

Heb je jouw allereerste 

impuls, 

jouw eerste emotie, 

en je eerste gedachte 

genoteerd?  

 

Zo ja,  

Ga dan naar de 

volgende pagina  

En wees alert op je 

eerste reactie bij het 

zien ervan!! 
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Hier is testplaatje 2: voor de meesten van jullie iets uit een andere wereld -- ver van je bed: 

 
 

LEVENSBALANSVRAAG 8: Hoe tolerant vind je jezelf? 

Hoe tolerant en accepterend heb je je de afgelopen 50 jaar gedragen ten aanzien van je partner, je kinderen, 

je vrienden, je familieleden en je buren? 

 

9.  GELOOF, HOOP EN LIEFDE: EEN KWESTIE VAN VERTROUWEN! 
Deze slotparagraaf is vast en zeker anders dan je verwacht. Ik vraag namelijk aan jou, de lezer, om deze 

paragraaf ZELF te schrijven. Immers, je hebt 50 jaar ervaring opgedaan met de drie existentiële deugden 

die in onze neo-christelijke cultuur zo’n belangrijke rol spelen als we het hebben over GELUK. Bovendien 

ben je na lezing van de voorgaande vogelvlucht over het begrip vertrouwen méér dan voldoende geëquipeerd 

met analytische invalshoeken om aan de slag te gaan. Dus is mijn vraag de volgende: 

LEVENSBALANSVRAAG 9: Op welke manieren speelde vertrouwen een rol in je leven bij de drie 

belangrijke christelijke deugden Geloof, Hoop en Liefde?  

 

Ook kun je jezelf beoordelen aan de hand van de vier klassieke deugden wijsheid, rechtvaardigheid, 

zelfbeheersing, en standvastigheid. Of aan de hand van een willekeurige lijst met mooie 

karaktereigenschappen. Je vindt er talloze op internet. 
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Rest je tot slot de taak om zélf te concluderen of en in hoeverre je INTEGER was en bent. Dat is de  hamvraag 

voor iedereen die zijn levensbalans opmaakt -- zo lijkt me. 

 

 

EINDNOTEN 

i BEROEPS- EN MAATSCHAPPELIJK PROFIEL VAN DE LUDGERLICHTING 1962-1967:  
De details vind je in het profiel dat gebaseerd is op de gegevens die de leden van de Ludgerlichting 1962-1967 in 2009 
opleverden voor de Feestbundel van hun eerste Grote Reunie. 
PROFIEL: http://www.postvakh3.nl/profielludger.pdf 
 
ii VRIJHEID, ONGELIJKHEID EN GEWINZUCHT: 

Het NRC-artikel met dezelfde titel levert een verhelderend inzicht in de historische ontwikkelingen die ten grondslag 
liggen aan belangrijke eigenschappen van onze volksaard die door buitenlanders meestal wordt gekenschetst als  
<kooplieden-ideologie & kooplieden-mentaliteit> . Lees zelf:  
https://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/08/vrijheid-ongelijkheid-en-gewinzucht-1521492-a785128  
Het zal niemand in Nederland bevreemden dat een allesbepalend begrip als vertrouwen zo weinig voorkomt in onze 
Nederlandse uitdrukkingen en gezegden. Er zijn er nota bene maar TWEE waarin dat woord voorkomt. Zie 
http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=vertrouwen 
Deze bron noemt: 

 Vertrouwen komt te voet en gaat te paard 

 Zijn ogen vertrouwen (= geloven wat men ziet) 
 
iii VERTROUWEN BINNEN ANDERE CULTUREN DAN DE ONZE:  
Tijdens mijn jarenlange werkzaamheden als Consultant Integrated Development (in de Minst Ontwikkelde Landen in 
Afrika) ontwikkelde en verzorgde ik o.m. overdraagbare trainingen van Zwart Kader die als Toponderhandelaar zouden 
worden ingezet om Staatsleningen en Investeringen te verkrijgen bij Multinationale Instanties, Banken en 
Multinationals. Het grootste struikelblok bij de trainees was steeds hun te groot vertrouwen in de andere partij . In dit 
geval: in de (witte) tegenpartij.  
Die sterke Afrikaanse vertrouwensattitude hangt samen met diverse collectiviteitsaspecten van de cultuur. Men 
vertrouwt daar voor zijn levensgeluk --meer dan hier-- op de familie, op de clan en op het ruime verband van de eigen 
stam. Zelfs na hun afstuderen aan mondiale Top-Universiteiten en langdurig verblijf in het westen of in China 
vertoonden mijn trainees nog dat <half-blinde vertrouwen in de medemens> . Een belangrijk deel van mijn trainingen 
was er daarom op gericht hen die houding af te leren! Onderhandelingen….zijn zelden eerlijk en rechtuit. Ook niet in 
een  omgeving die Ontwikkelingssamenwerking heet en die pretendeert <het goede> voor te hebben met de minder 
ontwikkelde landen in het algemeen en met de grondstof-leverende sloebers in Afrika in het bijzonder…. 
 
iv NEUROLOGISCHE BASIS VOOR ‘VERTROUWEN SCHEPPEN & SCHENKEN’:  
Een eenvoudig artikel dat ook oefeningen bevat om zelf wantrouwen te overwinnen is deze: 
https://www.psychologytoday.com/blog/the-athletes-way/201508/the-neuroscience-trust  
Onderstaand plaatje i er aan ontleend, en is bedoeld om je nieuwsgierigheid op te wekken!  

 
 
 

                                                           

http://www.postvakh3.nl/profielludger.pdf
https://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/08/vrijheid-ongelijkheid-en-gewinzucht-1521492-a785128
http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=vertrouwen
https://www.psychologytoday.com/blog/the-athletes-way/201508/the-neuroscience-trust
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v ALTRUISME I.P.V. EIGENBELANG: 
Onderzoek uit de menswetenschappen (psychologie, sociologie, politicologie) en economie toont aan dat we het 
decennia lang bij het verkeerde eind hadden om aan te nemen dat wij mensen vooral worden gemotiveerd door 
zelfzucht, door eigenbelang en egoïsme. Het tegendeel is het geval: we worden juist sterk gemotiveerd om 
ONZELFZUCHTIG te zijn. We willen vooral samenwerken en we dragen compassie hoog in ons neurobiologisch vaandel! 
We kunnen nauwelijks anders als we mentaal en maatschappelijk gezond willen blijven en dus geen pathologisch 
gedrag (willen) vertonen. Een vlot leesbaar stuk hierover vind je hier:  
http://pers.kro-ncrv.nl/programmas/ncrv-2doc/documentaire-the-altruism-revolution 
 
vi MISBRUIK VAN VERTROUWEN IN EEN PERIODE VAN WANKEL GEESTELIJK EVENWICHT: 
Je vindt het bedoelde  3e deel van het Biografische Diepte-interview dat Frits Le Roux mij af nam en zo origineel vorm 
gaf op onze alumni website:   http://www.postvakh3.nl/interviewgbk3.pdf  
 
vii VERTROUWENSPERSOON 
Uitleg over de noodzaak en het functioneren van vertrouwenspersonen vind je in: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vertrouwenspersoon & http://devertrouwenspersoon.nl/  
De landelijke vereniging van vertrouwenspersonen wordt toegelicht op deze website: 
http://www.postvakh3.nl/interviewgbk3.pdf 
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