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in demiddeleeuwei 

UITGEVERIJ DE TOORTS HAARLEM 

PSYCHOLOGIE/PSYCHIATRIE 
Algemeen 
Dr. H. H. Beek 
WAANZIN IN DE MIDDELEEUWEN 1 95,— 
Een rijk boek vol prachtige afbeeldingen en reprodukties die 
mede verantwoordelijk zijn voor het oproepen van een waar-
heidsgetrouw beeld van de middeleeuwen. Dat doet trouwens 
ook de auteur. Met een grote kennis van zaken wordt het 
werkelijk beeld van de middeleeuwen opgebouwd waarbij de 
nadruk ligt op de in vele opzichten reeds goede verzorging van 
geesteszieken. 

Liber Amicorum Prof. Dr. P. J. A. Calon 
PERSOONLIJKHEID EN ONTWIKKELING f 39,50 
Tal van vooraanstaande psychologen en neurologen leverden 
een geselecteerde bijdrage aan dit bijzondere boek dat werd 
opgedragen aan prof. Calon, de man die beschouwd kan wor-
den als de grondlegger — samen met prof. Prick — van de 
eerste opleiding klinische psychologie in Nederland en daarmee 
in geheel west-Europa. 

Prof. Dr. N. H. Frijda 
GELAAT EN KARAKTER 2e dr. f 13,40 
Ons gezicht kunnen we niet kiezen, dat krijg je mee. Toch vormt 
iedereen zich steeds als hij een mens ontmoet een oordeel. Die 
eerste indruk kan ontzettend belangrijk zijn. Beslist vaak over 
vertrouwen of wantrouwen. Is dat juist? Is het gezicht werkelijk 
de spiegel van de ziel? Op deze interessante vragen geeft pro-
fessor Frijda een zeer ter zake kundig antwoord. 

Prof. Dr. J. P. v. d. Geer 
DE MENING VAN DE PSYCHOLOOG 2e dr. f 13,40 
Voor iedereen die zich wat uitgebreider wil oriënteren op het 
brede gebied dat psychologie heet, uiterst lezenswaardig. 

Drs. R. Keizer 
DE WEG NAAR DE MEDEMENS 2e dr. 113,40 
Psychologie die luchtig lezend duidelijk maakt uit welke elemen-
ten de relatie tussen mensen is opgebouwd. Hoewel vrij kom-
pact is hier toch sprake van een standaardwerk. 

Dr. J. M. L. Kunze 
DE VOLWASSEN VROUW 2e dr. 113,40 
Wie over de vrouw spreekt, spreekt over de liefde. De vrouwe-
lijke liefde is veel volkomener en gefundeerder dan de liefde 
van de man. De man ziet de vrouw meer als voorwerp, als 
middel, tot doel. De relatie van deze zo verschillende gevoelens 
leiden tot tal van verwikkelingen. 
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Prof. Dr. Carl R. Rogers 
LEREN IN VRIJHEID f 32,50 
In deze tijd waarin zoveel onderwijzers, leraren, docenten en 
ook hoogleraren de noodzaak ervaren van vernieuwing van het 
onderwijs, is de Nederlandse uitgave van Roger's boek 'Free-
dom to learn' ten zeerste welkom. Het geeft inspiratie aan ieder 
die zijn eigen leerlingen en zijn eigen pogingen tot didactiek, 
pedagogiek en beleid au sérieux neemt. 

J. Schut 
VAN DOLHUYS TOT PSYCHIATRISCH CENTRUM f 13,40 
Dit boek laat de hele ontwikkeling zien van de verzorging van 
geesteszieken in het romeinse rijk tot op heden. Met een duide-
lijker inzicht in de historische ontwikkeling wordt een deel van 
nu nog bestaande vooroordelen weggenomen. 

Prof. Dr. E. Verbeek 
GELOOF EN ONGELOOF BIJ SIGMUND FREUD 1 8,90 
Een van de grootste verdiensten van Freud is de stelselmatige, 
grondige wijze waarop hij de neurotische stoornissen heeft ge-
observeerd en in bruikbare modellen heeft willen toelichten. 
Passen deze echter nog in het huidige verband of zijn zij zozeer 
aan hun tijd van ontstaan gebonden dat zij ons nu niet meer 
bevredigen; zijn de neurotische stoornissen zelf niet veranderd? 

Dr. P. F. Verdonck 
LICHAAMSBOUW EN GEDRAG 1 45,— 
Verkenning en empirisch onderzoek naar de waarde van de 
Sheldon-typologie voor de klinisch psychologische praktijk. 
De auteur expliceert grondig en evalueert kritisch aan de hand 
van een uitgebreide vakliteratuur en van diepgaande contacten 
zowel met Sheldon zelf als met andere specialisten op het 
terrein van de constitutie-typologie. 

Dr. G. A. de Wit 
MODEKLEDING MOTIVATIE f 17,50 
Kleding is de symbolische expressie van het op mannelijke of 
vrouwelijke wijze bestaan. In een niet-eigen kleding voelt men 
zich vreemd. Het is Dr. de Wit gelukt in dit boek een levens-
echte psychologie te ontwikkelen die de motivatie-theorie 
situeert in het sociaal-psychologische spanningsveld van de 
erotiek. 

Dr. G. A. de Wit 
SYMBOLIEK VAN MAN EN VROUW 2e dr. f 13,40 
Een wetenschappelijke bijdrage van internationaal niveau met 
een duidelijk Europese grondslag. Het laat de basis zien van 
alle overdracht en het daaruit voortvloeiend handelen van de 
mens met als hoogtepunt de relatie vrouw-man. 
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Leven In meervoud  
PROF, DR.J.H.VAN DEN BERG 

Het menselijk lichaam 
1 ,tei geopend, 1,0,,,arrk 

PROF HP, H VAN DEN PENH 

PSYCHOLOGIE/PSYCHIATRIE 

Prof. Dr. J. H. van den Berg 
METABLETICA 19e dr. f 19,50 
De maatschappij is voortdurend onderhevig aan tal van in-
vloeden die gezamenlijk grote veranderingen in de samenleving 
teweeg brengen. Professor Van den Berg verklaart deze ver-
schuivingen door een analytische benadering van de culturele 
ontwikkelingen in het verleden. Op basis van een brede cultuur-
filosofische kennis ontwikkelt hij een geheel eigen visie, die 
een omwenteling van statisch naar dynamisch denken teweeg 
brengt. Een onmisbaar boek. 

LEVEN IN MEERVOUD 6e dr. f 18,50 
Om aan te tonen dat het huidige bestaan een "Leven in meer-
voud" is, maakt de auteur een excursie door het recente' ver-
leden van de westerse samenleving. Daarbij komen talrijke 
weinig verwachte verbanden aan de orde. 

HET MENSELIJK LICHAAM 
I. Het geopende lichaam, 6e druk f 17,50 

II. Het verlaten lichaam, 5e druk f 19,50 
Beide delen gelijk gekocht, samen 1 34,50 
Een metabletisch onderzoek naar de merkwaardige lotgevallen 
van het menselijk lichaam in de loop der tijden en het verander-
lijke karakter ervan. 

METABLETICA VAN DE MATERIE 2e dr. f 37,90 
Uitgaande van een meetkundige problematiek, brengt de auteur 
de lezer voor de vraag of ook de materie van onze wereld als 
veranderlijk moet worden opgevat. Hij verduidelijkt zijn be-
vestigend antwoord door de gelijktijdigheid aan te tonen in de 
geschiedenis van de natuurwetenschappen, van de spiritualiteit 
en van de bouwkunst. Resultaat is een nieuwe interpretatie van 
de meetkunde of de wetenschap van de te meten, veranderlijke 
stof. In het boek wordt bovendien nauw verband gelegd tussen 
het ontstaan van de niet-euclidische meetkunde en van de 
neurosen. 

DE DINGEN 3e dr. f 8,50 
Alles op deze wereld is aan doorlopende verandering onder-
hevig, van het elementaire zoals de veranderde kleur van de 
opgaande zon tot de door de eeuwen heen wisselende architec-
tuur. 'De dingen', is een eerste oriëntatie voor het boek 'Meta-
bletica van de materie.' 
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VERSTAAN EN VERKLAREN VAN 
DE VISUELE WAARNEMING 

Dieptepsychologie 
PROF. OFILL5 PANDEN PERO 

'S MORGENS JAGEN, 'S MIDDAGS VISSEN 3e dr. ,f 12,50 
In dit werk, met evenveel platen als bladzijden tekst, geeft de 
auteur een historische analyse van de huidige maatschappij-
problematiek, op metabletische grondslag. 

ZIEN: VERSTAAN EN VERKLAREN VAN DE VISUELE 
WAARNEMING 2e dr. f 6,90 
Zien, dat doe je toch met je ogen? Maar er is meer dan een 
biochemisch proces. Bij het zien speelt de verwachting van wat 
men wil zien of denkt te gaan zien een grote rol. Zo sterk zelfs 
dat bepaalde dingen in het geheel niet meer gezien worden en 
andere „op het oog" onopvallende zaken juist wel. Hoe zit het 
met dit selectieve proces van verstaan en verklaren van de 
visuele waarneming? 

DE PSYCHIATRISCHE PATIËNT 6e dr. f 10,80 
Een patiënt verschijnt op het spreekuur van de psychiater. Zijn 
klachten zowel van lichamelijke als psychische aard vinden hun 
verklaring in een pathologisch beleven van de werkelijkheid. 
Dit boek is tegelijk te beschouwen als een algemene psycho-
pathologie op fenomenologische grondslag. 

DIEPTEPSYCHOLOGIE 4e dr. f 29,50 
Dit boek geeft de gehele ontwikkeling in korte samenvatting 
van de dieptepsychologie sinds de eerste ontdekkingen van 
Freud waarbij, in logisch verband, de vakterminologie van de 
dieptepsychologie wordt verklaard. Dit boek is daarmee een 
beknopte encyclopedie der dieptepsychologische theorieën ge-
worden in historisch verband. 

KLEINE PSYCHIATRIE 19e dr. f 17,90 
Systematisch wordt aan de hand van talrijke foto's en afbeel-
dingen een overzicht gegeven van alle neurotische storingen, 
psychiatrische syndromen en ziektebeelden. Een uiterst over-
zichtelijke inleiding op psychiatrisch gebied voor een ieder die 
dit terrein wil leren overzien. Bijzonder nuttig voor studenten 
en voor een ieder die van tijd tot tijd met gestoorden in aan-
raking komt en een ziektebeeld wil leren herkennen. Een zeer 
overzichtelijk naslagwerk. 

OVER NEUROTISERENDE FACTOREN 7e dr. f 3,50 
In de steeds gecompliceerder wordende maatschappij neemt het 
aantal factoren toe waarin de menselijke geest verstrikt kan 
raken. Het is niet de verwijding van het begrip „neurose" die 
voor de toename van deze stoornissen verantwoordelijk is; de 
complexiteit en vooral ook de steeds kunstmatiger levensvormen 
dragen hiertoe bij. 
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prol dr j. h. van den berg 

WAT  5 

PSYCHOTHERAPIE 

MEDISCHE MACHT EN MEDISCHE ETHIEK 18e dr. f 5,50 
Een pleidooi dat een storm van reacties heeft teweeg gebracht. 
Door de steeds toegenomen medische perfectie is het mogelijk 
geworden mensen in leven te houden die eigenlijk geen mensen 
meer zijn. Daarmee is een nieuw en veelomvattend probleem 
ontstaan. Mag, of nog sterker moet, een arts het leven onnodig 
rekken als dit slechts een langere lijdensweg voor de betrokkene 
en zijn omgeving zal zijn? 

DUBIEUZE LIEFDE IN DE OMGANG MET HET KIND 
7e dr. f 6,90 
Kunnen kinderen door een gebrek aan moederliefde levenslange 
storingen oplopen? Tal van onderzoekers kwamen tot een be-
vestigende conclusie. De auteur toont aan dat deze conclusie, 
die wetenschappelijk nooit werd bewezen, onwaarschijnlijk moet 
worden geacht. Hij besluit met de uitspraak: liever een weinig 
aanwezige moeder dan een moeder die door haar kunstmatige 
liefde de mentale ambivalentie van het kind stimuleert. 

PSYCHOLOGIE EN GELOOF 4e dr. f 7,50 
Dit werk bevat een overzicht van de godsdienst-psychologie in 
haar komen en gaan, en een beschrijving van de opkomst van 
de pastorale psychologie. 

PSYCHOLOGIE VAN HET ZIEKBED 18e dr. ƒ 4,90 
Op het moment dat iemand ziek wordt komt hij in een wereld 
van afhankelijkheid en isolement. Hoe moet de zieke, vooral 
de langdurig zieke, deze toestand wel beleven. Wat is de rol 
van de mensen om hem heen. Een nuttig boekje voor zieken, 
misschien nog meer voor verwanten en verplegenden. 

WAT IS PSYCHOTHERAPIE 5e dr. f 5,90 
In een korte samenvatting toont de auteur aan wat psycho-
therapie was, en wat zij inmiddels geworden is. Het werkje wil 
duidelijk maken dat een bejubeld modern levenspatroon neuro-
tiserend werkt. 

DE ZUILEN VAN HET PANTHÉON 2e dr. f 12,90 
De tien artikelen die in dit boek zijn samengevat vormen een 
selectie uit de publikaties van de auteur die in het — zoals hij 
zelf zegt — immense graf van inspanning, dat „vaktijdschrift" 
heet, verschenen zijn. 



RFPErifORIUM VERPAK, GENEFSNUDOELEN 

PSYCHOLOGIE/PSYCHIATRIE 

Therapie 
Prof. Dr. K. J. M. van de Loo 
BEZIGHEIDSTHERAPIE 2e dr. f 25,— 
bijdrage tot de theoretische fundering 

Onder de vele aspecten van bedlegerigheid, invaliditeit en pen-
sionering is er een waaraan dit boek speciale aandacht schenkt, 
namelijk dat van het werkloos-zijn. Velen weten met dit vacuum 
geen raad of maken er een verkeerd gebruik van, hetgeen een 
nadelige invloed uitoefent op het genezingsproces. 

J. Schut 
ARBEIDSTHERAPIE f 27,50 
De opzet van dit boek is dat niet alleen de arbeidstherapie een 
duidelijker gestalte krijgt, maar dat ook de relaties met en het 
onderscheid ten opzichte van andere disciplines, die bij de be-
nadering van de patiënt betrokken zijn, nadrukkelijker tot 
uiting komen. 

J. Schut 
PS YCH I ATR ISCHE A R BE I DSTHER AP IE f 13,40 
Hoewel „arbeid" historisch gezien een sterk milieu bepaald 
begrip was, is het tevens een teken van volwaardig zijn. Wie 
niet tot arbeid in staat wordt geacht kan zich uitgestoten voelen. 
Geestelijk gehandicapten revalideren door de bevestiging van 
het eigen kunnen. 

REPERTORIA 

REPERTORIUM 
DIEET- EN VOEDINGSPREPARATEN ±f 15,— 
Volgens dezelfde formule als het 'Repertorium verpakte genees-
middelen' verschijnt dit jaar bovengenoemde uitgave voor artsen 
en diëtisten. Hierin staan gecentraliseerd in één uitgave alle 
praktisch bruikbare gegevens over in Nederland verkrijgbare en 
steeds in betekenis toenemende dieet- en voedingspreparaten 
vermeld. 

REPERTORIUM 
VERPAKTE GENEESMIDDELEN ± .f 19,50 
Bekend als zo langzamerhand het enige boek waarvan vaststaat 
dat iedere arts het regelmatig raadpleegt. Verschijnt ieder half 
jaar. 



P.J.ROSCAM ABBING 

WAARHEID 
EN 

ILLUSIE 

MEDISCH-ETHISCHE UITGAVEN 

Dr. L. J. Menges 
UITZICHT OP MORGEN f 14,50 
Met als uitgangspunt de ziektegeschiedenissen van zeven ver-
schillende patiënten wordt een lans gebroken voor de integrale 
geneeskunde. Het is dus duidelijk een medisch boek. En toch 
staat hier de psychologie volkomen centraal. Daarmee is mis-
schien wel het duidelijkst aangegeven wat dit boek zeggen wil. 
Een gezond herstel is nu eenmaal niet mogelijk zonder een 
gezonde geest. Wat voor wereld wacht de zieke na van het 
ziekbed te zijn opgestaan? Doorslaggevend voor het herstel is 
zijn uitzicht op morgen ... 

Dr. W. Metz 
HET DORP 

f0  Nu het Dorp een aantal jaren bestaat willen wij weten hoe de 
bewoners er leven. Dr. W. Metz concludeert dat op deze wijze 
gehandicapt leven een volwaardig menselijke bestaansvorm is 
en dat het gehandicapt zijn geen lichamelijke, maar een sociale 
dimensie heeft. 

Dr. W. Metz 
ONNOZEL LEVEN 2e dr. f 13,90 
De omvang van de zwakzinnigenzorg neemt in steeds sneller 
tempo toe. Zal er een moment komen dat de maatschappij op 
grond van financieel-economische motieven deze ontwikkeling 
een plotseling halt toeroept? 
Het is noodzakelijk dat de medische wetenschap dit probleem 
onder ogen ziet voordat de samenleving op grond van niet-
ethische normen kan reageren. 

Prof. Dr. P. J. Roscam Abbing 
TOEGENOMEN VERANTWOORDELIJKHEID f 14,90 

Recht op waarheid betreffende eigen ziekte? 
Over de spreekplicht van de arts tegenover de patiënt, die min- 
der beperkt moet worden. 
Recht op geheimhouding betreffende eigen ziekte? 
Over de zwijgplicht van de arts tegenover derden, die meer 
beperkt moet worden. 
Euforie. 
Over het gebruik van bewustzijn-beïnvloedende middelen. 

WAARHEID EN ILLUSIE f 14,90 

Recht op bevorderen van de komst van de dood? 
Over euthanasie-mogelijkheden die vergroot moeten worden. 
Eugenetiek. Over het voorkomen van het verwekken van te zeer 
erfelijk belast nageslacht. 
Eubiotiek. Over problemen in verband met vorderingen van de 
humane biologie. 
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MENS EN MEDEMENS 
Prof. Dr. H. W. Bahr 
ACTUEEL BESTEK f 27,50 
De enorme ontwikkelingen op zowel natuur-wetenschappelijk 
en geneeskundig gebied in samenhang met de voortschrijdende 
fysische technologie leiden tot nieuwe levensvoorwaarden voor 
de mens. Aan de ene kant steeds meer mogelijkheden en vér-
reikende successen, aan de andere kant ook juist daardoor 
verstoringen van organismen, klimaat, voedsel, zeeën en lucht. 
Een machtig en hoogst actueel boek. 
Alfred Benjamin 
HET HELPENDE GESPREK f 25,— 
Iemand anders helpen door een gesprek is de goedbedoelde 
wens van velen. Maar hoe bereikt men zo'n goed kontakt? 
Leren aanvoelen in welke fase iemand is, de voor- en nadelen 
van het stellen van vragen, welke vragen? Hoe snel kan degeen 
met wie U spreekt het allemaal verwerken? Waar is hij wel en 
nog niet aan toe? Tal van verwikkelingen in de communicatie. 
De hele overgang van non-directieve tot directive reacties. 
Dr. J. P. W. Ellerbeck 

DE WERELD VAN DE ZIEKE MENS 2e dr. f 13,40 
Gezien de gevorderde medische wetenschap wordt vaak ver-
geten dat het niet alleen om de ziekte gaat die door deskundigen 
wel even snel zal worden bestreden, maar dat de zieke zèlf de 
doorslag moet geven. Daarom voor iedereen die dagelijks met 
zieken te maken heeft een erg waardevol boek. 
E. A. D. Martinet 
DE DRIEDIMENSIONALE MENS f 14,90 
Zijn wij beland aan het einde van onze cultuur? Het lijkt er op. 
Bestaande waarden warden in steeds sneller tempo omlaag 
gehaald. Er blijkt geen enkele garantie vóór of tégen de moge-
lijkheden van stilstand, verval en ontwikkeling. En op langere 
termijn gezien: alle drie zouden zich kunnen voordoen, in welke 
volgorde dan ook . . 

Josef Rattner 
DE MOEILIJKE MEDEMENS f 25,— 
Gebrek aan mensenkennis heeft tot gevolg dat er vaak onher-
stelbare brokken warden gemaakt. Daarom is inzicht in het 
karakter van de medemens vaak zo enorm belangrijk. De auteur 
rekent af met tal van amateuristische benaderingen op het 
gebied van grafologie en typenbeschrijving. 
Dr. E. van der Schoot 
IN GESPREK MET DE ANDER, 5e druk f 11,50 
Deze praktische psychologie van het gesprek richt zich tot 
maatschappelijk. werkers, predikanten, personeelsfunctionarissen, 
jeugdleiders, artsen, verpleegsters, leraren en andere 'vakmensen' 
en bovendien tot hen die als 'vrijwilliger' in kerkelijk en niet-
kerkelijk werk gesprekken met mensen voeren. 
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Drs. M. Traas 
MAATSCHAPPELIJK WERK IN DEZE TIJD 2e dr. f 12,50 
Iedereen loopt de kans op een of andere manier in onze maat-
schappij te stranden. Velen van ons komen dan in kontakt met, 
of worden gered door het maatschappelijk werk. 
In dit boek geeft Drs. Traas een goed overzicht én inzicht in 
de vele facetten van deze voor onze samenleving zo belangrijke 
groep van helpers. 

Drs. M. Traas 
WELZIJN IN WELVAART f 12,50 
Tot voor kort werd het welzijn der mensheid gezien als het 
geven van oplossingen voor materiële tekortkomingen. De laat-
ste vijf jaar hebben aangetoond dat de welvaart zal moeten 
wijken voor welzijn, hoe ongaarne de meesten van ons dit 
zullen willen inzien. 

Prof. Dr. A. J. M. Vossen 
ZICHZELF WORDEN 
IN MENSELIJKE RELATIE 3e dr. f 24.50 
Een gezond mens kan zelf problemen oplossen en er ook als 
deze onoplosbaar zijn, mee leren leven. Dat is misschien wel de 
kern van de rogeriaanse opvatting die dit gehele boek tekent. 
Op deze basis worden in dit veelomvattend werk een groot 
aantal werkterreinen op psychoterapeutisch gebied maar ook 
op het gebied van de ontwikkelingspsychologie, gesprekstech-
niek, kadervorming, leiding en organisatie van het bedrijf en 
de gegevens omtrent de filosofie van individuele personen tot 
een geheel gesmeed. 

OPVOEDKUNDE 

Algemeen 
Prof. Dr. P. J. A. Calon 
DE JONGEN 8e dr. ,f 14,50 
Het is werkelijk bijzonder hoe prof. Calon in staat blijkt een 
onderwerp zo wetenschappelijk uit te werken en toch zo boeiend 
te verhalen. De gehele psychologische wordingsgeschiedenis 
waarin de jongen van kind uitgroeit tot een man is het onder-
werp van dit indringende boek dat nu zijn achtste druk beleeft. 

Prof. Dr. A. Chorus 
ZUIGELING EN KLEUTER 10e dr. f 11,30 
Als ouders voor de grote verantwoording staan een zojuist 
geboren kind te begeleiden bij de eerste stappen in dit leven 
is het van belang de eigen opvattingen te toetsen aan die van 
een deskundige. Als er ooit een waardevol boek voor ouders 
geschreven is, begrijpelijk en niet oppervlakkig, is het wel dit. 
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Prof. Dr. J. Dumont/Dr. H. Cammaer 
KIND EN JEUGDIGE, VANDAAG OF MORGEN f 32,50 
Dit is geen handboek voor ontwikkelingspsychologie en geen 
pedagogische handleiding, maar een behandeling van die ge-
gevens over kind en jeugdige die op het moment wetenschappe-
lijk en maatschappelijk actueel zijn en van de kernproblemen 
in de huidige opvoeding. 

Drs. W. de Hey 
HOE LEER IK MIJN KINDEREN KENNEN? 4e dr. f 17,50 
Dit boek leert ons hoe wij de gehele techniek van observatie en 
interpretatie, alsmede het opstellen van het persoonsbeeld aan 
de hand van objectieve criteria systematisch kunnen opbouwen. 

Drs. R. Keizer 
HET JONGE GEZIN f 13,40 
Wat een leuk kind! Ja, dat komt uit een goed nest. In "het 
jonge gezin" laat de psycholoog Keizer in een prettige vertel-
trant zien wat zo'n nest bevuilen kan. Aan de hand van voor-
beelden worden tal van onbegrepen conflicten opeens door-
zichtig en kan veel worden opgelost. 

Prof. Dr. J. Linschoten 
PSYCHISCHE MOEILIJKHEDEN 2e dr. f 11,30 
Wat is een probleemkind en hoe kunnen we dit herkennen? 
Misschien dat onder de noden van deze tijd die van probleem-
kinderen niet zo spectaculair lijken. Tot wij ons realiseren dat 
de problemen hun oorsprong vinden in het afwentelen van die 
problemen op het kind waarmee dan weer een nieuwe generatie 
probleemverwekkers ontstaat. 

Mr. Dr. J. A. Nota 
ADOPTIE, HOE KUNNEN WIJ EEN KIND AANNEMEN 
2e dr. f 3,60 
Als een echtpaar een kind wil aannemen weet men vaak niet 
hoe en waar te beginnen. 
Kan men gedwongen worden het eenmaal aangenomen kind 
later weer terug te geven? Is het boek, dat voor vele onzeker-
heden en problemen op dit gebied een oplossing geeft reeds 
daarom de moeite waard? Belangrijker is nog dat men leert hoe 
zich te bezinnen op de nieuwe menselijke verhoudingen binnen 
het gezin. Van het grootste gewicht is dat niet alleen de vurige 
wens een eigen kind te bezitten in vervulling gaat maar dat 
men door toetsing van zichzelf vooraf, later met vreugde van 
een gezond ontwikkeld kind kan genieten. 

Drs. P. Stolker 
ONBEVANGEN VOORLICHTING ile dr. f 2,55 
Sexuele voorlichting is voor ouders meestal veel moeilijker dan 
voor het kind. Dit boekje kunnen de kinderen zelf lezen. Beter 
is natuurlijk als de ouders het lezen om het daarna op net zo'n 
prettige manier aan de kinderen te vertellen. 
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Mr. Dr. J. A. Nota 
IN HET BELANG VAN HET KIND f 13,40 
Nederland telt op het moment 41.000 kinderen op wie een 
maatregel van de kinderbescherming van toepassing is. Het is 
daarom goed dat er eindelijk eens een boekje verschenen is dat 
in compacte vorm een inzicht geeft in de organisatie van de 
kinderbescherming en de opleiding daartoe enerzijds en in de 
juridische aspecten en meest voorkomende problemen zoals 
adoptie, onder toezichtstelling etc. anderzijds. 

Drs. A. Rogier 
MEISJES IN PUBERTEIT EN ADOLESCENTIE f 16,— 
Met een vriend praat je over elkaar, met een vriendin over 
iemand anders. Dat is een van de duizenden antwoorden uit de 
vele enquêtes en schriftelijke interviews van 1500 meisjes en 
200 jongens die de gegevens aandroegen voor dit interessante 
boek. 

Drs. A. M. Vulsma 
PEDAGOGISCH GROEPSWERK f 13,40 
Het bevorderen van een gezonde groep waarin ieder kind 
afzonderlijk zichzelf leert herkennen is van bijzonder belang. 
De psycholoog A. M. Vulsma stelt vast hoe en waarom dit 
opvoedingswerk niet alleen vanuit een agogische, maar vooral 
vanuit de pedagogische wetenschap moet worden afgeleid. 

Dr. M. Zeldenrust-Noordanus 
LEVEN IN GEZINSVERBAND 3e dr. f 8,70 
Dat kind is zo moeilijk, maar hoe komt het zo? Kinderen zijn 
de produkten van hun omgeving; de relaties in het gezin. In dit 
boekje geeft Mevrouw Zeldenrust-Noordanus een gefundeerd 
en reëel inzicht in deze wisselwerking tussen kinderen en hun 
ouders. 

OPVOEDKUNDE 

Dia-reeks 
Dr. F. Bloemhof 
HET KIND EN DE BIJBEL f 10,90 
De vraag hoe men het kind kan brengen tot het verstaan van 
de bijbel, wordt aan de hand van richtlijnen volgens een 
moderne visie in bijbel-onderricht voor kinderen van zes tot 
twaalf jaar aangegeven. 
In dit referentiekader moeten leerimpulsen en remmingen geënt 
op het leefklimaat van het kind, duidelijk herkend worden. 
Geschreven vanuit de praktijk voor de praktijk. 

13 



Drs. M. H. Goedman e.a. 
DE OPVOEDING VAN HET GEESTELIJK ZWAKKE 
KIND 5e dr. f 10,90 
Richtlijnen om geestelijk gehandicapte kinderen eerder te signa-
leren, meer opvoedbaar te maken en echte hulp te geven, die 
zijn mogelijkheden tot optimale ontwikkeling brengt. 
Een liefdevolle, konsekwente opvoeding aangevuld met een 
regelmatige training geeft aan het leven van deze zorgenkinde-
ren nieuwe ontplooiingsmogelijkheden. 

Drs. M. H. Goedman 
HOE MOET IK VERDER MET DIT KIND? 3e dr. 1 12,90 
Het geestelijk zwakbegaafde, gehandicapte kind stelt zware 
eisen aan degenen die het moeten leiden en ... opvoeden. Ja 
toch ook opvoeden tot een vorm van eigen existentie en zelf 
kunnen handelen. Daarbij helpt dit boek. 

Dr. G. J. van Lookeren Campagne 
AGRESSIE, OORLOGSDREIGING EN KINDER- 
OPVOEDING f 12,50 
In de huidige kinderopvoeding wordt de basis gelegd voor het 
latere tolerantievermogen van het individu. Facetten als agressie 
en oorlogsdreiging zijn factoren die het tolerantievermogen 
terugdringen tot een niveau "below the line". Er bestaat wel 
degelijk verband tussen vorming van de jeugd en al of niet 
agressieve volwassenen. Goede vormingsrichtlijnen zijn belang-
rijk. 

Kurt Wawrzyniak 
COËDUCATIE JA OF NEE? 1 12,75 
Hoever verschillen de types mannelijke en vrouwelijke natuur? 
Zijn deze ontstaan uit de ontwikkelingen uit deze cultuur, uit 
invloeden van buitenaf, of uit een bepaalde normatief gestelde 
opvoedingswijze? Kunnen de schijnbaar absolute verschillen in 
aard en eigenschappen der rexen, waarop onze opvoedkunde 
meestal wordt gebaseerd, misschien alleen gelden voor onze 
westerse cultuur en niet een "natuurlijke, eeuwige" grondslag 
hebben. 

Hans Zulliger 
GENEZENDE KRACHTEN IN HET SPEL VAN HET 
KIND 1 11,90 
Het pathologisch konflikt aan het licht brengen bij een kind 
is één; het konflikt te neutraliseren is twee. Om psychische 
storingen te kunnen genezen moet de psychotherapeut door-
dringen tot dié bewustzijnslaag waarin het kind leeft en die 
táál moet eerst verstaan worden, alvorens een therapie te be-
palen, de therapie, indien mogelijk, van het spel. 
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andere tijden 
andere scholen 

Nieuwe gids voor 
school en beroep 

ONDERWIJS EN BEROEPSKEUZE 

Dr. P. van den Broek 
DE SCHOOL PSYCHOLOOG .f 14,65 
Waarom heeft een kind aanpassingsmoeilijkheden, een school-
weerstand, concentratieverlies, leermoeilijkheden? Van groot 
belang voor ouders, opvoeders en natuurlijk onderwijzers en 
leraren. 

A. Lens 
ANDERE TIJDEN, ANDERE SCHOLEN f 9,90 
Heeft U interesse voer de school van Uw kind? "Lees dit boek" 
staat er op de omslag. Het basisonderwijs is niet meer de tucht-
klas van vroeger. Daarvoor in de plaats kwam: het kind vormen 
in vrije expressie. Daarom zou het goed zijn als alle ouders 
van schoolgaande kinderen het lazen. 

J. H. Ligteringen 
ONDERWIJS EN CHRISTELIJKE OPVOEDING  f 14,50 
Steeds dringender rijst de vraag of alle nieuwe vormen van 
onderwijs ook christelijke scholen moeten zijn. Of kent de 
behoefte daaraan haar grenzen? Zo ja, kunnen deze dan wor-
den aangeduid? 
Geen pasklare oplossing, wel meer informatie om een eigen 
standpuntbepaling te vergemakkelijken. 

A. Martens 
NIEUWE GIDS VOOR SCHOOL EN BEROEP 9e dr.  ƒ 19,50 
'72-'73. 
Onmisbaar bij de beroepskeuze, maar daarom vooral ook on-
misbaar bij het kiezen van de juiste opleiding die daaraan 
vooraf gaat. Door tijdig de goede opleiding te kiezen wordt 
voorkomen dat de weg naar het straks gewenste beroep vroeg-
tijdig wordt afgesneden. In deze gids wordt ook tevens een 
volledig overzicht van alle onderwijsmogelijkheden gegeven en 
is een indeling gemaakt naar verschillende niveaus en de be-
roepsrichtingen waarop dit onderwijs aansluit. 

Prof. Dr. S. Wiegersma/P. J. van Bochove 
DE WERELD DER BEROEPEN 3e dr. ƒ 32,50 
Geen saaie opsomming van tal van mogelijkheden maar een 
boeiende beschrijving van het karakter van al die verschillende 
werkzaamheden. 
Het is duidelijk dat mensen uit alle beroepssferen aan de inhoud 
hebben meegewerkt. Voor beroepskeuze-adviseurs en school-
decanen, maar ook voor degenen die zichzelf al lezend her-
kennen in een voor hem of haar geschikt beroep is dit een 
waardevol en tevens prettig leesbaar boek. 
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LEVEN OM 
DRUGS 

GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID 

Keper-serie 

Drs. C. Aalders e.a. CHAOS ROND EROS 2e dr. f 4,90 
Een protestants beraad over de nieuwe moraal vanuit een 
psycho-hygiënisch gezichtspunt. Is sex geoorloofd en in welke 
mate? Opvattingen in cijfers bij 16- tot 20-jarigen. 

Dr. C. Blankestijn e.a. KIND EN SEX 2e dr. f4,90 
Theorieën en praktijken van sexuele opvoeding van het jonge 
kind. Een verkennend geheel stap voor stap opbouwend vanuit 
de beginjaren der opvoeding. Dit boekje stelt zich op naast de 
opvoeder van deze tijd, die tal van onzekerheden heeft, die in 
zijn of haar tijd nooit opgelost werden. Een helpende hand, 
vol praktische informatie. 

K. Brijder e.a. EEN ZWAK VOOR ALCOHOL f 3,90 
Een beschouwing van het alcoholisme, afgezet tegen maat-
schappelijke problemen. Is herstel mogelijk al dan niet? Welke 
therapie past op wie? 

W. S. Geradts VRAGENDERWIJS f 4,90 
Veel voorkomende vragen op sex-gebied uit de vragenrubriek 
van het maandblad "Gezond Gezin" worden hier nogmaals 
afgedrukt. 

Dr. C. D. Saal e.a. ONGEWENST ZWANGER 5 5,90 
Ongewenste zwangerschap is een complex verschijnsel. De aard 
van de relatie met de partner gekombineerd met persoonlijke 
instelling bepaalt in hoge mate ongewenste of gewenste zwan-
gerschappen, waarbij ook maatschappelijke en lichamelijke 
kwesties een rol spelen. Hulpverlening en adressen worden 
genoemd. 

Dr. M. Zeegers e.a. LEVEN OM DRUGS f 5,90 
Net zoals het gebruik van alcohol tot "verslaving" kan leiden 
kan ook druggebruik tot "verslaving" leiden. De legaliteit van 
het ene produkt tegenover illegaliteit van het andere produkt 
wekt spanningsvelden op. Dit boekje tracht de druggebruiker 
en de drugbestrijder wat meer tot elkaar te brengen door in-
formatie te geven over drugs. 

Dr. M. Zeegers MOEILIJK IN DE OMGANG 2e dr. f 5,50 
Leven met zenuwzieken. 
Om ons heen treffen wij veel onuitgebalanceerde mensen, 
soms opvliegend of opstandig, dan weer klagerig of altijd in 
de put. De omgeving neemt deze mensen steeds kritisch op. 
Zelfs al is zo'n onevenwichtig mens onder psychiatrische be-
handeling en de mensen uit de omgeving werken ongewild 
tegen, kan herstel uitblijven. 

16 


	cal1972t-001.pdf
	Page 1

	cal1972t-002.pdf
	Page 1

	cal1972t-003.pdf
	Page 1

	cal1972t-004.pdf
	Page 1

	cal1972t-005.pdf
	Page 1

	cal1972t-006.pdf
	Page 1

	cal1972t-007.pdf
	Page 1

	cal1972t-008.pdf
	Page 1

	cal1972t-009.pdf
	Page 1

	cal1972t-010.pdf
	Page 1

	cal1972t-011.pdf
	Page 1

	cal1972t-012.pdf
	Page 1

	cal1972t-013.pdf
	Page 1

	cal1972t-014.pdf
	Page 1

	cal1972t-015.pdf
	Page 1

	cal1972t-016.pdf
	Page 1


