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BROOKLYNN CARLO
Moeder, moeder Cargo
Het gezin van Josephine Hurst draait op rolletjes. Met twee mooie dochters, een intelligente zoon en
een goedverdienende echtgenoot lijkt haar leven perfect. Ze heeft alles wat haar hartje begeert.
Wanneer haar oudste dochter Rose wegloopt met een onbekend vriendje, verstevigt Josephine de
greep op haar gezin en transformeert ze haar onberispelijke huis in een donkere gevangenis.
Jongste dochter Violet wordt opgenomen in een inrichting en stevige medicatie moet het autisme
van zoon Will beperken. Het mooie plaatje wordt slechts met moeite bij elkaar gehouden en
wanneer na een gewelddadig incident Jeugdzorg het gezin bezoekt, dreigt de monsterlijke waarheid
over Josephine zelf aan het licht te komen. Moeder, moeder is een indringende en intelligente thriller
over de duistere kant van moederliefde. Koren Zailckas (Saoedi-Arabië, 1980) schreef eerder een
veelbesproken autobiograﬁsche roman over haar disfunctionele jeugd. Ze woont met haar familie in
de omgeving van New York.
Discipline, toezicht en straf Amsterdam University Press
Includes entries for maps and atlases.
Morgen Van Zijde Zonder Vrees
Rechtsﬁlosoﬁsche beschouwing over het ontstaan en de ontwikkeling van het gevangeniswezen en
de in de westerse samenleving werkzame controlemechanismen sinds de achttiende eeuw.

General Catalogue of Printed Books
De Experimentele klinische psychologie draagt bij aan kennis en begrip van de emotionele
stoornissen, waaronder angststoornissen. Angststoornissen zijn de meest voorkomende
psychiatrische stoornissen en staan na coronaire hartziekten op de tweede plaats in de top 10 van
ziektelast (bron: RIVM). Cognitieve gedragstherapie voor angststoornissen is eﬀectief, maar nog
verre van optimaal. De angst komt vaak weer terug. Het geheugen voor angst is sterk en lijkt
onuitwisbaar. Zo lang het emotionele geheugen intact blijft, ligt de terugkeer van angst op de loer.
Vaak wordt aangenomen dat er een symmetrie is tussen het ontstaan en terugdringen van angst.
Kortom, behandelingen zouden regelrecht kunnen worden afgeleid uit kennis over het ontstaan van
angststoornissen. Deze aanname is onjuist gebleken. Gedragsverandering kent andere
wetmatigheden dan het ontstaan van emotionele stoornissen. In haar oratie zet Merel Kindt uiteen
dat experimenteel onderzoek naar de onderliggende mechanismen van gedragsverandering
noodzakelijk is voor de ontwikkeling van eﬀectievere behandelingen. Onderzoek zal zich niet alleen
moeten richten op het versterken van nieuw gedrag zoals in de afgelopen decennia, maar in de
eerste plaats op het verzwakken van het emotionele geheugen. Alleen dan zal angst permanent
kunnen worden teruggedrongen.
National Union Catalog
Het fascinerende getal [Pi]
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