
 

 
 
 
       
    Aanschafinformaties week 18, 2016 
 
 
Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Marnix Rueb (1955-2014) laat met het 
humoristische album De mazzol!! een erfenis na. Het 
is het allerlaatste Haagse Harryalbum. Rauwe 
Haagse humor in fonetisch geschreven Haags. Van 
Rueb’s immens populaire creatie Haagse Harry werd 
begin 2016 een standbeeld in zijn geboorteplaats 
onthuld. 
• Zeven kunstenaars en wetenschappers die zijn 
ingegaan op een anonieme uitnodiging om een 
maand op een onbewoond Deens eiland te 
verblijven, krijgen spijt als de een na de ander 
verdwijnt of sterft. Leonora Christina Skov schreef 
met Het glazen huis een sterk gecomponeerd 
verhaal. 
• In De zevende functie van taal wordt na de 
vermeende moord in 1980 op Roland Barthes een 
onderzoek ingesteld naar een document. Satirische 
detectiveroman waarin Laurent Binet in een kruidig 
mengsel van feit en fictie de toenmalige intellectuele 
elite met naam en toenaam karikaturaal de maat 
neemt. 
• In Suiker van Onno Wesseling komt aan het begin 
van de twintigste eeuw de jonge, slechthorende 
Lennart in Venetië in opleiding bij een Zwitserse 
meesterpatissier. De concurrentie hevig is. Een 
aantrekkelijke, mooie en vlot geschreven roman met 
een onverwacht en spannend einde. 
 
Non-fictie volwassenen  
• In Shakespeare's rusteloze wereld neemt Neil 
MacGregor met twintig voorwerpen als startpunt de 
lezer mee naar het Engeland van Shakespeare. De 
objecten zijn zeer verschillend: van een wollen muts 
tot een ijzeren vork. Dit fascinerende, lichtvoetige en 
rijk geïllustreerde boek is gebaseerd op een BBC-
radioserie. 
• 'We zitten verstrikt in onze bezittingen in plaats 
van ons er rijk door te voelen'. Ons huidige 
materialisme leidt tot allerlei klachten (gezondheid, 
milieu) en heeft zijn verzadigingspunt bereikt. In 
Ontspullen : meer leven met minder werkt James 
Wallman, trendwatcher en publicist, zijn alternatief 
hiervoor uit. 

 
• Mariëtte Middelbeek wil ambulancemedewerkers 
een hart onder de riem steken. In De mensen van de 
ambulance wordt aan de hand van uiteenlopende 
verhalen over waargebeurde situaties de lezer 
meegenomen in de wereld van deze specifieke 
hulpverlening. Een ode aan de medewerkers.  
• George Arakel, een Armeense Nederlander, 
stoort zich aan het negatieve beeld van allochtonen 
in de media. In Voorbeeld allochtoon : persoonlijk 
succes is een keuze geeft hij adviezen aan mede-
immigranten om doelen te stellen in het leven en 
daar naar te streven om persoonlijk succes te 
boeken. 
 
 
Naar Nederland 
 
De aflevering van deze week (a.i.-week 18, 2016) 
bevat een aantal zelfstudiepakketten onder de titel 
Naar Nederland, waarmee immigranten zich kunnen 
voorbereiden op het basisexamen inburgering in het 
buitenland.  
Het in een doos gestoken pakket bestaat uit de 
volgende onderdelen: 
- Een instructieve documentaire over Nederland en 

de Nederlandse samenleving. Per pakket twee 
dvd’s voor twee systemen: PAL/SECAM en NTSC. 

- Een fotoboek met vragen over de film, met een 
audio-cd. 

- Een werkboek met twintig lessen om te alfabe-
tiseren en 45 lessen voor beginners om Nederlands 
te leren. Bij dit boek behoren vier audio-cd’s. 

- Een dvd met het digitale oefenprogramma. 
- Een inlogcode voor het digitale oefenprogramma en 

TIN-codes (test identificatie nummer) voor de 
oefentoetsen TGN en GBL (Toets Gesproken 
Nederlands en de oefentoets Geletterdheid en 
Begrijpend Lezen). 

- Handleiding voor de cursus, met daarin een onder 
meer een lijst met alle Nederlandse woorden in de 
cursus met hun vertaling in de ‘hulptaal’. 

 
Alle onderdelen worden (voor zover mogelijk) 
afzonderlijk ingewerkt; het pakket als geheel wordt 
geleverd in de bijbehorende doos. 
 



 
De pakketten zijn beschikbaar voor verschillende 
hulptalen, in gekuiste en ongekuiste versies. Bij de 
gekuiste uitvoering zijn in de film de beelden van 
schaars geklede dames aan het strand en de sluiting 
van een homohuwelijk achterwege gebleven. Dit 
omdat het de bedoeling is dat de immigrant in zijn 
land van herkomst al het pakket gebruikt en het bezit 
en bekijken van dergelijke beelden soms strafbaar 
zijn. Voor het afleggen van het eindexamen maakt 
dat verschil niet uit.  
 
Aangeboden worden de volgende talen: 
Algerijns Arabisch 
Bosnisch 
Chinees 
Bahasa Indonesia 
Dari 
Egyptisch Arabisch 
Engels 
Farsi 
Frans 
Hindi 
Irakees Arabisch 
Kantonees 
Kurmanci 
Libanees-Syrisch Arabisch 
Marokkaans Arabisch 
Oekraiens 
Oost-Armeens 
Pashto 
Portugees 
Punjabi  
Russisch 
Servisch 
Singalees 
Spaans 
Somalisch 
Tamil 
Tarafit Berber 
Tieng Viet 
Tunesich Arabisch 
Urdu 
 
De cursussen zullen in drie achtereenvolgende 
weken in porties worden aangeboden; vorige week 
was de eerste portie; volgende week de laatste. 
 



 
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 Catalogus-
onderhoud. 
 
 
Boeken 
 
Trefwoorden 
 
2012-28-0731  Overveld, Kees van.  
ppn 343792966 Groepsplan gedrag, met het 

tweede trefwoord: Gedrags-
stoornissen; Kinderen; 
Onderwijs. Het tweede 
trefwoord wordt: Gedrags-
stoornissen; Kinderen; 
Basisonderwijs   

 
SISO 
 
2015-43-2598 Forssén Ehrlin, Carl-Johan.  
ppn 398257264 Het konijn dat in slaap wil 

vallen: de leukste methode 
voor een goede nachtrust 
voor je kind (en voor jezelf), 
non-fictie jeugd met SISO-
aanduiding: J 416.5. Wordt 
non-fictie jeugd met SISO-
nummer: AJ 416.5. 

 
Leeftijdsindeling 
 
2015-50-1701  Stoffels, Karlijn. Eigen vuur,  
ppn 398406774 leeftijdsindeling: D. 

Leeftijdsindeling wordt: C.  
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