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Uit het nieuws
Holleeder verdedigt zich met charme

Moordproces eerste dag
Na alle zwijgende verdachten van tegenwoordig
noemt rechter Frank Wieland het een
'aangenaam fenomeen' dat Willem Holleeder
honderduit vertelt. In sneltreinvaart passeert
zijn hele criminele carrière de revue, beginnend
bij de Heinekenontvoering natuurlijk. Holleeder,
licht vooroverleunend, laat het lijken alsof hij in
de kroeg wat spannende anekdotes vertelt. Hier
zit een man die niets te verliezen heeft, maar
met zijn charme terrein probeert te winnen.
Bron: Brabants Dagblad, 06.01.18

Lees verder via LexisNexis krantendatabank

Wil je meer weten over Holleeder? Xplora heeft verschillende boeken. Ze staan in de kast
bij 396.61/ 396.64.

Ook in de databank Beeld en Geluid Academia vind je info over de zaak Holleeder. Ga
hiervoor naar de Xplorasite en kijk bij databanken/algemeen.
Deze databank bevat bijna 90.000 audiovisuele bronnen van het Nederlands Instituut
voor Beeld en Geluid.

Waarom dat getwijfel over de donorwet? Elders in Europa gaat orgaandonatie
simpeler
In veel Europese landen is het allang vanzelfsprekend dat een burger orgaandonor is,
tenzij hij daar bij leven uitdrukkelijk bezwaar tegen heeft gemaakt. Waarom hier dan
toch die twijfel?
Systeem omdraaien
Elk jaar overlijden in Nederland 150 patiënten die op een wachtlijst staan omdat er te
weinig donoren zijn. Daarom wil D66-Kamerlid Pia Dijkstra het systeem omdraaien:
iedereen is donor, tenzij hij daartegen bezwaar heeft gemaakt. De afgelopen decennia
hebben steeds meer landen dit 'ja, tenzij'-systeem omhelsd. Spanje kent het al sinds
1979, België en Oostenrijk sinds de jaren tachtig, Zweden volgde in 1996, Italië in 1999
en Finland in 2010. Hoewel onderzoekers aangeven dat zo'n wetswijziging zeker niet de
enige factor van belang is, hebben al deze landen meer donoren dan Nederland. Vaak
aanzienlijk meer. Lees meer
Bron: Volkskrant, 04.02.18

Donordrama 2Doc
Nederland kent een groot tekort aan orgaandonoren. Ieder jaar sterven er mensen die op
wachtlijsten staan. Sommigen nemen het heft in eigen hand door illegaal een nier te
kopen in het buitenland.
Kijk verder op 2Doc

Kalender

De meeste moordonderzoeken in Nederland worden opgelost. Helaas lukt dat niet altijd.
Nabestaanden blijven zich al die jaren afvragen wie hun geliefde vermoord heeft, en
waarom? Sinds enige jaren kan het misdrijf moord niet meer verjaren. En dat betekent
dat onopgeloste moordzaken (die nog niet verjaard waren) altijd onderzocht kunnen
worden. Daarom zijn er overal in het land speciale teams bij de politie die zich
bezighouden met deze zogenoemde cold cases. Voor nabestaanden, voor ons allemaal,
is het van groot belang dat onopgeloste levensdelicten worden opgelost.
Daarom werken ze daar iedere dag aan.

Tijdverdrijf in de cel: oude zaken oplossen
Gevangenen hebben gebrek aan van alles, maar twee zaken bezitten ze in overvloed: tijd
én kennis over door anderen gepleegde strafbare feiten. En dus, zo dachten ze in de VS,
zou het weleens kunnen werken om kaartspellen bedrukt met onopgeloste moordzaken
te verspreiden binnen de gevangenismuren. Met een beloning in het vooruitzicht gaven
gevangenen zowaar duizenden tips aan de opsporingsautoriteiten. Tientallen moorden
zijn alsnog opgelost.
Een kaartspel was voor de Nederlandse politie een brug te ver, maar vorig jaar werden
de gevangenismuren wel opgesierd met de eerste 'coldcase-kalender'. Maandag komt de
editie van 2018 uit. Hoewel de speelse veelkleurigheid van de kalender anders doet
vermoeden, worden gruwelijke moordzaken er tot in detail beschreven. Voorzien van een
stempel met het bedrag dat wordt uitgekeerd bij de gouden tip.
Bron: Volkskrant, 08.01.18

Lees meer via LexisNexis

TV-tips
2Doc Waiting for the sun. NPO2
In China worden kinderen van
terdoodveroordeelden meestal
aan hun lot overgelaten. Als ze
geluk hebben belanden ze in 'Sun
Village'. Een groepje kinderen in
dit tehuis wordt twee jaar lang
gevolgd.
Kijk via NPO.nl

Social media onderzoek 2018
Newcom voert al sinds 2010 het grootste onderzoek
van Nederland uit naar het gebruik van Social
Media. Dit grootschalige landelijk onderzoek is in
2018 voor het achtste jaar op rij gehouden, met
opnieuw een indrukwekkende respons (n=6.783).

Het social media landschap in 2018 in zes highlights:
•WhatsApp is het grootste platform in 2018, gevolgd door Facebook en YouTube
•Instagram groeit het sterkst en heeft nu 4,1 miljoen gebruikers
•Facebook verliest terrein onder jongeren tot 20 jaar
•Instagram, Snapchat & YouTube zijn relatief sterk onder jongeren
•WhatsApp & Instagram groeien in bijna alle leeftijdscategorieën
•Vertrouwen in social media is nog altijd bepe
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Het ontslagrecht in de praktijk
J. van Drongelen

P.C. Schonewille-van Diest
Noordhoff
2017

978-90-01-83697-9
Bemiddeling
390.9 SCHO
http://ho.noordhoff.nl/boek/mediation

Paris
2017
978-94-6251129-3
Ontslagrecht
317.1 DRON
https://www.uitgeverijparis.nl/boeken/boek/156/Het
-ontslagrecht-in-de-praktijk
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Handhaving – bestuurlijk handhaven
F.C.M.A. Michiels, E.R. Muller
Wolters Kluwer
2014

9789013096934
Bestuurlijk handhaven in Nederland

394.1 HAND
https://www.wolterskluwer.nl/shop/boek/handh
aving/NPHANDHAV-BI14001/
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The Circle, dvd
James Ponsoldt
Paradiso
2017
5414937033454
Social Media; privacy en ethiek
390.9
http://www.imdb.com/title/tt4287320/
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Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid
Mr. Dr. E. Brainich, prof. Mr. J. Brouwer

Wolters Kluwer
2017
9789013143065
Handhaving openbare orde
394.1 OPEN
https://www.wolterskluwer.nl/shop/boekabonne
ment/tekst-commentaar-openbare-orde-enveiligheid/NPTCOPBOV-YB/#bijlage
Ook beschikbaar via Kluwer Navigator.
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Tekst & Commentaar Personen- en familierecht
Mr. T. Koens, Mr. Dr. P. Vonken
Wolters Kluwer
2016
9789013134544
Personen- en familierecht
397.1 PERS
https://www.wolterskluwer.nl/shop/boekabonnement
/tekst-commentaar-personen-enfamilierecht/NPTCPFRET-YB/
Ook beschikbaar via Kluwer Navigator.

Titel
Auteur
Uitgever
Jaar
ISBN
Onderwerp
Plaatsing

Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering
Prof. Mr. T. van Mierlo, prof. Mr. C. van Nispen

Wolters Kluwer
2016
9789013134278
Burgerlijke rechtsvordering
397 BURG
https://www.wolterskluwer.nl/shop/boek/tekstcommentaar-burgerlijkerechtsvordering/NPTCBURRV-YI16001/
Ook beschikbaar via Kluwer Navigator.
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Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek
Prof. Mr. B. Krans, prof. Mr. C. Stolker, Mr. L. Valk

Wolters Kluwer
2017
9789013139457
Burgerlijk Wetboek
397 BURG
https://www.wolterskluwer.nl/shop/boek/tekstcommentaar-burgerlijk-wetboek/NPTCBURWBYI17001/
Ook beschikbaar via Kluwer Navigator.

Nieuws van mediatheek Juridische Hogeschool Tilburg
10 tips voor een goed digitaal leven
Door: Mark Deuze, hoogleraar mediastudies UVA
Website: http://deuze.blogspot.nl/
Interesses: de rol die media spelen in de verhouding tussen individu en samenleving,
creativiteit en de creatieve industrie, journalistiek
Media zijn voor ons als wat water is voor vissen. Media in het algemeen en digitale media
in het bijzonder zijn onvermijdelijk en onmisbaar. Wat media zo bijzonder maakt, is de
kans die de technologie ons biedt om samen vorm te geven aan de wereld waarin we
leven. Wat we in en met media doen heeft gevolgen voor de werkelijkheid offline. Dat
geeft ons macht. De vraag is nu wat we met deze communicatiemacht en de daarbij
horende verantwoordelijkheid gaan doen. In dit artikel geef ik je daarom tien tips voor
een gelukkig en gezond leven in media.
https://www.mediawijzer.net/10-tips-goed-digitaal-leven/

