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loyaliteit aan de staat in gevaar komt. Wij kon niet in de Sovjet- Unie verschijnen, maar werd wel in onder

Veilig opgroeien bieden een beter alternatief. Zij hebben in de praktijk vastgesteld dat samenwerking met het
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Die Verwandlung Franz Kafka 2016-05-07 "Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen

praktijkelementen van Signs of Safety uitgebreid behandeld. Dit praktijkboek laat zien hoe je deze benadering

erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt." - So nüchtern beginnt

steeds kunt toepassen: van intake via onderzoek en beoordeling tot afsluiting van het dossier.
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De cultuur van het narcisme Christopher Lasch 1980

Unwirklichkeit und Realität vereinen sich in ihr und sind nicht mehr voneinander zu trennen.

The United States Army and Navy Journal and Gazette of the Regular and Volunteer Forces 1903

Wittand Jack London 2013-07-15 Wittand, voor driekwart wolf, voor één kwart wolfshond, wordt in de

Dissertation Abstracts International 1986

keiharde strijd om het bestaan de trouwe kameraad van de mens. Wittand: de tegenhanger van Londons De

Geschiedenis van de westerse filosofie Bertrand Russell 1948 Inleidend overzicht tot en met de 19e eeuw.

roep van de wildernis

Brief aan vader Franz Kafka 2003 Lange brief van de Tsjechische schrijver (1883-1924) aan zijn vader, over

Cumulative Author Index to Psychological Abstracts 1981

zijn angst voor hem en voor het leven in het algemeen.

Pleidooi voor de rechten van de vrouw Mary Wollstonecraft 2017-09-06 Terwijl de Franse Revolutie nog volop

Bulletin of the Atomic Scientists 1997-01 The Bulletin of the Atomic Scientists is the premier public resource

in beweging was, schreef de oermoeder van het feminisme, Mary Wollstonecraft, in 1792 haar Pleidooi voor

on scientific and technological developments that impact global security. Founded by Manhattan Project

de rechten van de vrouw. Daarin trok zij ten strijde tegen de achterstelling die vrouwen al sinds

Scientists, the Bulletin's iconic "Doomsday Clock" stimulates solutions for a safer world.

mensenheugenis moesten ondergaan en tegen de vooroordelen die vooraanstaande denkers uit die tijd over

Mevrouw Dalloway Virginia Woolf 2013-12-28 Op een mooie zomerochtend gaat Clarissa Dalloway de deur

vrouwen koesterden. Vrouwen moesten wat haar betreft in alle opzichten dezelfde kansen krijgen als

uit om bloemen te kopen. Ze is bezig met de laatste voorbereidingen voor het feest dat ze die avond gaat

mannen. Ze moesten beroepen kunnen uitoefenen en bijvoorbeeld medicus of vroedvrouw kunnen worden.

geven. Terwijl ze door Londen loopt overdenkt ze haar leven. Ze herinnert zich de tijd dat ze even oud was

En vrouwen hoorden vertegenwoordigd te zijn in de politiek, zodat ze zich de wet niet langer hoefden te laten

als haar dochter, en haar relatie met Peter Walsh. Elders in London wordt Septimus Smith, zwaar

voorschrijven door mannelijke politici.

getraumatiseerd teruggekeerd uit de Eerste Wereldoorlog, geplaagd door hallucinaties. Hun levens kruisen

The Examiner 1859

elkaar op verrassende wijze. Virginia Woolf (1882-1941) werd bekend door modernistische meesterwerken als

The Philadelphia Album and Ladies' Literary Port Folio 1832

Mrs Dalloway (1925), To the Lighthouse (1927) en Orlando (1928). Haar thematiek en haar vloeiende stijl, die

Huwelijksvoorbereidingen op het land en ander proza uit de nalatenschap Franz Kafka 1975

prachtig tot uiting komt in vele monologues intérieurs, zijn van blijvende invloed geweest op de

Veilig opgroeien Andrew Turnell 2012-06 In Veilig opgroeien (oorspronkelijke titel Signs of Safety), wordt een

wereldliteratuur. Boukje Verheij vertaalde eerder onder veel meer Kim van Rudyard Kipling, Schateiland van

nieuwe benadering in de bescherming van kinderen gepresenteerd. Hulpverleners in de jeugdzorg en

Robert Louis Stevenson en werken van Tom Holland.

kinderbescherming kunnen hiermee potentieel risicovolle situaties beoordelen en vinden hierin praktische

Sociological Abstracts Leo P. Chall 1994
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De gier Franz Kafka 1993 Keuze van korte verhalen van de Tsjechische auteur (1883-1924).
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