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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• In Een weekend aan zee van Elin Hilderbrand 
komen drie vrouwen, die met dezelfde man getrouwd 
zijn geweest, bijeen op Nantucket Island, voor de 
kust van Massachusetts, om zijn erfenis te 
bespreken. Een meeslepend verhaal met goede 
karaktertekeningen, flashbacks en vier recepten. 
• In de thriller Achter de voordeur van Alex 
Marwood beseft niemand van de bewoners van een 
appartementencomplex in Londen dat zich onder hen 
een moordenaar bevindt en dat een van hen het 
volgende slachtoffer zal zijn. Knap geschreven 
verhaal van de auteur van de bestseller Waar is ze? 
 
Non-fictie volwassenen  
• Mathilde Jansen, Nicoline van der Sijs, Fieke Van 
der Gucht, Johan De Caluwe bespreken in Atlas van 
de Nederlandse taal : editie Nederland geografische, 
historische, taalkundige en andere aspecten van de 
Nederlandse taal, met ook aandacht voor het Fries 
en dialecten. 
• In De wereld van mijn vader vertelt Keggie Carew 
het levensverhaal van Tom Carew (1919-2009) met 
de nadruk op zijn moedige operaties als Brits militair 
tijdens de Tweede Wereldoorlog en de dementie aan 
het eind van zijn leven. Boeiend en ontroerend. 
 
Buitenlandse fictie 
• In de nieuwste roman van Isabelle Allende, Mas 
alla del invierno, brengt een auto-ongeluk in New 
York de levens van een Chileense vrouw, een 
Amerikaanse man en een illegale Guatemalteekse 
kinderoppas in een stroomversnelling. Het is een 
veelzijdige roman over onze multiculturele wereld, 
maar ook over eenzaamheid, ouder worden, liefde en 
verlangen. Allende op haar best. 
• Vriendschap, liefde, angst en (neo)nazisme zijn 
thema’s in twee verhaallijnen die op poëtische en 
tragische manier maar ook met humor heden en 
verleden met elkaar verweven in de Duitse parel, Das 
Marillenmädchen van Beate Teresa Hanika. Een 
joodse vrouw heeft als enige van haar familie de 
Tweede Wereldoorlog overleeft. Een kamerhuurster 
zorgt ervoor dat er een verwijzing tussen heden en 
verleden ontstaat. 

 
• Kanishk Tharoor is een in New York wonende 
schrijver met Indiase achtergrond. Zijn verhalen-
bundel Swimmer among the stars heeft verrassende 
onderwerpen en is geschreven in een erudiete, 
vloeiende stijl. Thema's zijn lotsbestemming, (verlies 
van) identiteit en nostalgie. Beschrijvingen met oog 
voor detail nemen de lezer mee naar exotische 
oorden. Hij heeft raakvlakken met zowel William 
Somerset Maugham als Jeanette Winterson. 
• The most dangerous place on earth is de uit-
stekende debuutroman van Lindsey Lee Johnson 
waarin ze het leven op een middelbare school in 
Marin County, een voorstad van San Francisco 
beschrijft. De roman volgt twaalf leerlingen na de 
zelfdoding van een medeleerling. De schrijfster weet 
de sfeer van dit moderne ‘coming of age’ verhaal erg 
boeiend te treffen. De wereld waarin deze jongeren 
leven, wordt beheerst door de gevaarlijkste plek ter 
wereld en dat is niet hun school. Voor jongeren en 
volwassenen. 
 
Dvd en Blu-ray 
• Het drama The sense of an ending van Ritesh 
Batra is gebaseerd op de roman van Julian Barnes, 
vertaald als Alsof het voorbij is. Zestiger Tony 
Webster (Jim Broadbent) is een gescheiden, ge-
pensioneerde man die een rustig leven leidt. Van de 
moeder van zijn eerste vriendinnetje Veronica 
(Charlotte Rampling) erft hij het dagboek van zijn 
jeugdvriend, die destijds zelfmoord pleegde. Zo wordt 
hij geconfronteerd met zijn verleden en zijn herinne-
ringen, die niet erg betrouwbaar blijken. Het verhaal 
springt heen en weer in de tijd tussen de jaren 1960 
en het heden.  
• Diary of a wimpy kid: the long haul (Het leven van 
een loser: flutvakantie) is de vierde Amerikaanse film 
naar de populaire boekenreeks van Jeff Kinney, 
opnieuw geregisseerd door David Bowers, maar met 
een volledig nieuwe cast. Het verhaal is een com-
binatie van boek 9 en 10: Flutvakantie en Ff offline. 
De ongeveer 12-jarige Greg Heffley (in de Neder-
landse vertaling Bram Botermans) gaat met zijn 
ouders, oudere broer Rodrick en kleine broertje op 
weg naar de negentigste verjaardag van zijn 
overgrootmoeder, een autoreis van vier dagen!  
 
 
 



 
Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2017-29-5794,  The rough guide to 
jrg. 2017, afl. 36,  Switzerland. De titel komt te 
volgnr.  0179 vervallen in verband met een 
ppn 41191149X verkeerde koppeling. De titel 

over Zwitserland is aange-
boden in week 37, 2017. 
Bovenstaand bestelnummer 
heeft betrekking op Zweden 
en wordt zo spoedig mogelijk 
opnieuw aangeboden.  

 
AVM 
 
2017-30-0116,   Pro evolution soccer 2018 
jrg. 2017, afl. 37,  (Xbox 360). De titel komt te 
volgnr. 0301 vervallen in verband met het 
ppn 411929585 ontbreken van de jeugdaan-

bieding. De titel wordt zo 
spoedig mogelijk opnieuw 
aangeboden.  

2017-30-0117,   Pro evolution soccer 2018 
rg. 2017, afl. 37,  (Playstation 4). De titel komt 
volgnr. 0302 te vervallen in verband met 
ppn 411929518 het ontbreken van de 

jeugdaanbieding. De titel 
wordt zo spoedig mogelijk 
opnieuw aangeboden.  

2017-30-0118,   Pro evolution soccer 2018 
jrg. 2017, afl. 37,  (Playstation 3). De titel komt 
volgnr. 0300 te vervallen in verband met 
ppn 411929526  het ontbreken van de 

jeugdaanbieding. De titel 
wordt zo spoedig mogelijk 
opnieuw aangeboden.  

2017-30-0119,  Pro evolution soccer 2018 
jrg. 2017, afl. 37,  (Xbox One). De titel komt te 
volgnr. 0299 vervallen in verband met het 
ppn 411929550 ontbreken van de jeugdaan-

bieding. De titel wordt zo 
spoedig mogelijk opnieuw 
aangeboden.  

 
 
 
 
 
 
 



 
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 
 
Hoofdwoorden 
 
2016-52-1091  Beverley, Bill. Dodgers. Het  
ppn 408449195 hoofdwoord wordt: Beverly, 

Bill.  
2014-26-1147  Bredero, G.A. De klucht van  
ppn 376975458 de koe. Het hoofdwoord 

wordt: Bakker, Helene.  
 
Trefwoorden 
 
2016-45-2583  Romesha, Clinton. Het rode  
ppn 407877908 peleton, met het trefwoord 

Afghanistan; oorlogen. 
Het trefwoord wordt: 
Amerikaanse militairen; 
Afghanistan; 2009; verhalen.  

 
Het nieuwe trefwoord: GR7 (wandelroute) is 
ingevoerd in de trefwoordenthesaurus: 
 
2010-50-3992  Shirra, Kirstie. Walking the  
ppn 30903647X GR7 in Andalucía, met het 

trefwoord: Wandeltochten; 
Andalucië. Daaraan wordt 
toegevoegd het trefwoord: 
GR7 (wandelroute).  

 
Het nieuwe trefwoord: GR10 (wandelroute) is 
ingevoerd in de trefwoordenthesaurus: 
 
2011-03-0612  Lucia, Paul. The GR10 trail,  
ppn 332031004 met het trefwoord: Wandel-

tochten; Pyreneeën. Daaraan 
wordt toegevoegd het tref-
woord: GR10 (wandelroute). 

 
Het nieuwe trefwoord: GR20 (wandelroute) is 
ingevoerd in de trefwoordenthesaurus: 
 
2016-38-4835  Dillon, Paddy. GR20 Corsica,  
ppn 406916705 met het trefwoord: Trek-

tochten; Corsica. Daaraan 
wordt toegevoegd het 
trefwoord: GR20 (wandel-
route). 

2014-33-0021  Dillon, Paddy. GR20, met het 
ppn 380401606 trefwoord: Trektochten; 

Corsica. Daaraan wordt 
toegevoegd het trefwoord: 
GR20 (wandelroute). 

2014-35-1050 À travers la montagne corse,  
ppn 38066982X met het trefwoord: Wandel-

tochten; Corsica. Daaraan 
wordt toegevoegd het tref-
woord: GR20 (wandelroute). 

 
De nieuwe trefwoorden: GR130 (wandelroute) en 
GR131 (wandelroute) zijn ingevoerd in de 
trefwoordenthesaurus: 
 
2017-17-4114  Dillon, Paddy. Walking on La  
ppn 410590096 Palma, met het trefwoord: 

Wandeltochten; La Palma. 
Daaraan wordt toegevoegd 
de trefwoorden: GR130 
(wandelroute) en GR131 
(wandelroute).  

2017-09-5183  Rumour in de stad, met als  
ppn 409089834 1e trefwoord: Stedelijke 

samenleving; Nederland; 
schilderkunst; 19e eeuw; 
tentoonstellingscatalogi. Het 
1e trefwoord wordt: Stedelijke 
samenleving; schilderkunst; 
Nederland; 19e eeuw; 
tentoonstellingscatalogi. 

 
SISO 
 
2016-45-2583  Romesha, Clinton. Het rode  
ppn 407877908 peleton, met het SISO-

nummer: 399.39. Het SISO-
nummer wordt: Afghanistan 
945.7.  

2014-26-1147  Bredero, G.A. De klucht van  
ppn 376975458 de koe, met het SISO-

nummer: Nederlands 883. 
Deze titel wordt bij de fictie 
ingedeeld.  

2014-26-1148  Bakker, Helene. Karel en  
ppn 376975466 Elegast, met het SISO-

nummer: Nederlands 872. 
Deze titel wordt bij de fictie 
ingedeeld.  

 
PIM 
 
2016-45-2583  Romesha, Clinton. Het rode  
ppn 407877908 peleton. De PIM-kenmerken 

ontbreken. De PIM-categorie 
wordt: 20 Geschiedenis. Het 
PIM-trefwoord wordt: 
Afghanistan.  

2014-26-1147  Bredero, G.A. De klucht van  
ppn 376975458 de koe, met de PIM-

categorie: 23 Theater en Film 
en het PIM-trefwoord: 
Toneel. Deze titel wordt bij 
de fictie ingedeeld.  

2014-26-1148  Bakker, Helene. Karel en  
ppn 376975466 Elegast, met de PIM-

categorie: 22 Schrijvers en 
Boeken en het PIM-
trefwoord: Karel ende 
Elegast. Deze titel wordt bij 
de fictie ingedeeld. 



 
Genre 
 
2016-31-2106  Mukherjee, Abir. A necessary  
ppn 406398852 evil zonder genre. 
 Het genre wordt: de. 
 
 
 


	Bij dit nummer
	Vervallen aanbiedingen
	Boeken
	Boeken


