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                                                                                                 Aanschafinformaties week 24, 2015

Mediaberichten

Bij dit nummer

•   Ieder land kent zwarte bladzijden in zijn 
geschiedenis en veel landen hebben er moeite mee 
die te erkennen. Dat geldt voor Nederland (slavernij, 
Indonesië) en ook voor Turkije. Terwijl steeds meer 
landen, en onlangs ook de Paus, de moord op grote 
aantallen Armeniërs in 1915 als genocide 
bestempelen, blijft Turkije dat hardnekkig ontkennen 
en wordt het boos op ieder die dat beweerd. 
Deze week in de aanschafinformatie het boek 
ASALA, de Nemesis voor de Armeense genocide, 
over de Armenian Secret Army for the Liberation of 
Armenia, dat tussen 1975 en 1988 actief was. In dit 
herdenkingsjaar verscheen enkele weken terug ook 
al het boek Bloedbroeders over een Turkse en een 
Armeense Nederlander, Sinan Can en Ara Halici, die 
samen op zoek gingen naar de waarheid. Dit boek is 
al in aanschafinformatieweek 22, 2015 aangeboden 
onder bestelnummer: 2014-46-1754. In het voorjaar 
zond de VARA hierover, onder dezelfde titel, een 
zesdelige tv-reportage uit.
Zie de rubriek boeken, non-fictie volwassenen.
•   Soennieten, sjiieten, salafisten, jihadisten: deze 
aanduidingen voor groepen binnen de islam vind je 
dagelijks in de krant, maar hoeveel mensen weten 
precies wat ze inhouden en waar deze groeperingen 
voor staan? Antropologe Ineke Roex verdiepte zich in 
het salafisme en deed onderzoek naar de salafi-
beweging in Nederland en hoe die beweging zich tot 
onze democratie verhoudt. Op basis van haar 
onderzoek schreef ze haar proefschrift, dat ze 
vervolgens ook bewerkte tot het boek 'Leven als de 
profeet in Nederland', dat in de aanschafinformaties 
van deze week wordt aangeboden. Een leerzaam 
onderzoek dat een onbevangen inkijk in de wereld 
van de Nederlandse salafi's biedt en voorbij de 
clichés van radicalisering en geweld kijkt en daarmee 
een nuttige bijdrage levert aan het publieke debat.
Zie de rubriek boeken, non-fictie volwassenen.

•   In 2015 is Marli Huijer onze Denker des 
Vaderlands. Wat denkt zij zoal? Ooit begonnen als 
methadonarts is ze nu bijzonder hoogleraarfilosofie, 
maar geen studeerkamergeleerde. Ze wordt in 'Het 
leven is niet leuk als je je mond houdt' over allerlei 
actuele onderwerpen – zoals positie van vrouwen, 
opvoeden en pamperen, individuele 
verantwoordelijkheidongelijkheid in Nederland en in 
de wereld, hulpverlening, gezondheidszorg en 
kankerbestrijding - aan de tand gevoeld door Peter 
Henk Steenhuis, filosofie redacteur bij dagblad 
Trouw. Enkele uitspraken: 'Ik probeer iedereen die ik 
spreek als een gelijkwaardig gesprekspartner 
tegemoet te treden, of dat nou een drugsgebruiker is, 
een migrant of de koning van Nederland.' En: 'Als 
mens die leeft op deze wereld heb je een 
verantwoordelijkheid tegenover je 
medewereldbewoners.' Anders dan haar jeugdidool 
Simone de Beauvoir vindt ze dat vrouwen wél 
kinderen en carrière kunnen combineren. En deed 
dat zelf ook. Over opvoeding zegt ze dat vrouwen 
van haar leeftijd nooit goed genoeg waren in de ogen 
van hun moeders: 'Niet goed gekleed, niet slim 
genoeg, niet netjes.' Maar: 'Opmerkelijk genoeg heeft 
dat geen generatie oplevert die niets kon, maar een 
die juist veel heeft (…) bereikt, voor zichzelf en voor 
de samenleving'. Over inkomensverschillen: 
'Verschillen houden een samenleving economisch en 
sociaal elastisch. Maar als de rijke honderd keer 
meer heeft dan de arme, worden verschillen 
mensonterend.'
Zie de rubriek boeken, non-fictie volwassenen.

Etiket Waar!

Vanaf aanschafinformatieweek 21, 2015 wordt in de 
digitale bestanden het kenmerk meegegeven voor 
Waargebeurd.
Het betreft veld B215 met een X.
In het bestand van week 24, 2015 treft u een aantal 
eerder aangeboden titels uit de aanschafinformaties 
aan waaraan dit kenmerk is toegekend. Met deze 
informatie kunt u uw catalogus indien gewenst 
bijwerken.
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Gewijzigde release-datum

2015-17-5620(dvd)       Project Almanac.
ppn  392544512            De release-datum van 
2015-17-5621(blu-ray)  3 juni 2015 is komen
ppn  392544539            te vervallen. Helaas heeft de 

uitgever op het laatste 
moment besloten deze titel, 
voorlopig niet uit te brengen. 
Alle bestellingen komen te 
vervallen.
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Bibliografische berichten

Onderstaande titelbeschrijvingen komen opnieuw in 
de elektronische bestanden. Wijzigingen hebben 
betrekking op de laatste tien jaar voor wat betreft 
boeken en de laatste vijf jaar voor wat betreft  
audiovisuele en interactieve media. Betreft een 
wijziging in PIM-categorie, -trefwoord, SISO-nummer 
of trefwoord meer dan tien titels, dan wordt deze 
alleen opgenomen in het abonnement 
Catalogusonderhoud.

Boeken

Trefwoorden

2014-41-4683               Scheltema, Freddie. Tralies,
ppn 382632931             met het trefwoord: 

Gevangenen; Nederland; 
Verhalen. Het trefwoord 
wordt: Cipiers; Nederland; 
Verhalen .

2009-44-1085               Thie, Jan. Telemedicine, met 
ppn 322451728             het trefwoord: Telezorg. Het 

trefwoord wordt: eHealth  
2009-40-4-526              Lier, Judith van. Zorg van ver
ppn 321596927             en toch dichtbij, met het 

trefwoord: Telezorg. Het 
trefwoord wordt: eHealth.

2008-15-0-115              Thie, Jan. Schermzorg, met 
ppn 30781663X            het trefwoord: Telezorg. Het 

trefwoord wordt: eHealth.

Het nieuwe trefwoord: Binge Eating Disorder is 
ingevoerd:

2014-51-0475               De Wilde, Cindy. Binge 
ppn 370917871             eating, met het trefwoord: 

Eetstoornissen; Verhalen. 
Het trefwoord wordt: Binge 
Eating Disorder.  

2014-29-3808               Temmink, Henny. IOS8 voor 
ppn 377502049             senioren, met de 

trefwoorden: iOS 8; 
programmeren; iPhone + iOS 
8; Programmeren; iPad. De 
trefwoorden worden: iPhone; 
iOs 8 + iPad; iOs 8.  

2014-29-3816               Temmink, Henny. Ontdek 
ppn 377501891             iOS8, met de trefwoorden: 

iOS 8; programmeren; 
iPhone + iOS 8; 
Programmeren; iPad. De 
trefwoorden worden: iPhone; 
iOs 8 + iPad; iOs 8     

PIM

2014-29-3808               Temmink, Henny. IOS8 voor 
ppn 377502049             senioren, met het PIM-

trefwoord: iOS 8. 
                                     Het PIM-trefwoord wordt: 

Smartphones.
2014-29-3816               Temmink, Henny. Ontdek 
ppn 377501891             iOS8, met het PIM-trefwoord: 

iOS 8. Het trefwoord wordt: 
Smartphones     

Genre-indeling
 
2014-48-3814               Harris, Nick. Waar is de fee?, 
ppn 383944953             zonder genre. Het genre 

wordt: sk. 

Thematrefwoord
 
2014-48-3814               Harris, Nick. Waar is de fee?, 
ppn 383944953             zonder thematrefwoord. 
                                     Het thematrefwoord wordt: 

Zoekboeken. 
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