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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• In Vloed en bodem, het debuut van Per Leo, buigt 
een jonge historicus zich over zijn familiegeschiede-
nis. De grootvader, centrale figuur in dit epos, heeft 
zich in de oorlog aangesloten bij de SS. Na de oorlog 
is er een leven in verbittering, armoede en de-
generatie. Werd genomineerd voor de Preis der 
Leipziger Buchmesse 2014. 
• Vergelding van de Deense auteur Steffen 
Jacobsen is het tweede deel in een reeks rond 
politie-inspecteur Lene Jensen en privédetective 
Michael Sander. Na een terroristische aanslag in 
attractiepark Tivoli in Kopenhagen proberen ze uit 
alle macht een nieuwe aanslag te voorkomen. Een 
complex en goed geschreven verhaal. 
• In De vroedvrouw van Trinity van Delia Parr krijgt 
Martha Cade, vroedvrouw in het Pennsylvania van 
1830, met meerdere beproevingen te maken, die 
haar doen beseffen dat ze alleen door haar geloof 
staande kan blijven. Eerste deel in de serie Thuis in 
Trinity en eerste roman van de nieuwe christelijke 
uitgeverij De Parel.  
• In De negen dagen van Rabbit Hayes van de 
Ierse schrijfster Anna McPartlin heeft Mia ‘Rabbit’ 
nog maar kort te leven. In een verpleeghuis wordt ze 
omgeven door haar naasten. Ontroerend en mee-
slepend. De schrijfster wordt wel vergeleken met Jojo 
Moyes en in de Ierse context benadert ze zeker ook 
Maeve Binchy.   
 
Non-fictie volwassenen  
• Zeven korte beschouwingen over natuurkunde 
van theoretisch fysicus Carlo Rovelli bevat 
beschouwingen over fundamentele natuurkunde 
zoals de relativiteitstheorie van Einstein en de 
structuur van het heelal. Tot slot een filosofische 
beschouwing: wie zijn wij en wat betekenen ons 
bewustzijn en een god natuurkundig gezien. 
• Baby- en kinderverzorging & opvoeding : nog 
altijd de beste gids voor ouders en grootouders van 
Dr. Benjamin Spock & dr. Steven J. Parker is de 
geheel herziene en geactualiseerde editie van 's 
werelds bekendste opvoedgids voor ouders en 
grootouders. Aangepast aan de Nederlandse situatie.  

 
• Het hoge noorden : een encyclopedie van de 
Arctis van emeritus hoogleraar biologie aan de 
Universiteit van Antwerpen Louis Beyens geeft 
informatie over 96 zeer diverse thema’s, van klimaat 
tot menselijke geschiedenis. Een fijn lees- en 
bladerboek met verhelderende tekeningen en kaarten 
in zwart-wit. 
• Gouden kip van de Engelse winnaar Best 
Cookery Writer 2015 Diana Henry bevat 120 kip-
recepten voor elke dag en elk moment. Inspirerend, 
divers, internationaal, van makkelijk tot meer 
bereidingswerk. Met onder meer recepten voor 
kipsalades, zondagse lunches, feestrecepten en 
gerechten voor elke avond van de week. 
 
Fictie jeugd 
• Beestje, kom je op mijn feestje? is een nieuw 
prentenboek van Marjet Huiberts over Mik. Kinderen 
kennen Mik wellicht al uit het boek We hebben er een 
geitje bij, het Prentenboek van het Jaar 2016. Mik is 
jarig. Er komen allemaal dieren op zijn verjaardag. 
Het thema, de tekst en de herkenbare tekeningen 
sluiten uitstekend aan bij de doelgroep. 
• In Simon vs de verwachtingen van de rest van de 
wereld van Becky Albertalli is de Amerikaanse 
highschool-leerling Simon Spier (16) aan het 
uitzoeken wie hij is en waar zijn seksuele voorkeur 
ligt. Hij raakt per mail in gesprek met een 
schoolgenoot die het pseudoniem Blue gebruikt. 
Maar dan valt een mail in de verkeerde handen. De 
auteur verbindt een boeiende en goede plot over 
Simon, zijn ontwikkeling en de gebeurtenissen rond 
de gestolen mail, met een uitstekende, invoelende 
beschrijving van zijn coming-out. 
• Na Het Ouderbureau presenteert de bejubelde 
schrijver/komiek David Baddiel zijn nieuwe boek De 
mysterieuze Controller, waarin de tweeling Finn en 
Ella een speciale Controller in handen krijgt. Hiermee 
kunnen ze elkaar laten bewegen als een game-figuur 
en hun uiterlijk veranderen. Nu kunnen ze hun 
pesters verslaan, er veel mooier uitzien en beter 
voetballen! Origineel, humoristisch, soms ontroerend 
verhaal met veel karikaturale comic-achtige 
tekeningen. 
 



 
Non-fictie jeugd 
• Anita groeit als jongste van drie dochters van een 
Joodse advocaat op in het Duitse Breslau. De zusjes 
komen na arrestatie in Auschwitz terecht, waar Anita 
in het kamporkest wordt opgenomen en daardoor 
overleeft. De nu in Engeland wonende auteur (1925) 
doet in De celliste van Auschwitz sober, intelligent en 
indringend verslag van haar schokkende ervaringen 
en de vele toevalligheden waardoor ze kon over-
leven. 
• In Opsekopse wereld van Mirjam Hildebrand 
brengt Siem met opa een dagje door in de 
Opsekopse wereld. doen alles anders. Ze trekken 
elkaars pyjama aan, vinden pannenkoeken niet 
lekker en spelen buiten in het badje als het regent. 
De boodschap van dit prentenboek, geschreven door 
een kinderpsychologe, is duidelijk: denk en doe eens 
anders. Met tips voor volwassenen om hun kinderen 
te begeleiden en zichzelf uit te dagen flexibeler, 
creatiever en speelser te leren denken. 
• In dit vijfde zoekboek van Liesbet Slegers over 
Rik, Rik en de beroepen, gaat Rik verschillende 
beroepen uitproberen. Van bakker tot werken op een 
kinderdagverblijf, van fotograaf tot piloot. In tegen-
stelling tot de andere zoekboeken van Rik is dit boek 
ingedeeld bij de informatieve boeken, omdat er meer 
informatie wordt gegeven en op een iets hoger 
niveau. 
 
Dvd en Blu-ray 
• Steven Spielberg regisseerde het spionagedrama 
Bridge of spies dat gebaseerd is op ware gebeur-
tenissen. In 1957, tijdens de Koude Oorlog, neemt de 
Verenigde Staten een Russische spion gevangen en 
benoemt verzekeringsadvocaat James Donovan tot 
zijn vertegenwoordiger. De rechtschapen Donovan 
weet hem te behoeden voor de doodstraf. Later reist 
Donavan naar Oost-Berlijn voor een spannende 
gevangenenruil tussen de VS en de Sovjet-Unie. De 
‘spionnenbrug’ uit de titel is de Glienicker Brücke op 
de grens van de grens tussen West-Berlijn en de 
DDR. De film won prijzen en nominaties, waaronder 
zes Oscarnominaties. 
• De politieke komedie Er ist wieder da van David 
Wnendt is gebaseerd op de bestseller van Timur 
Vermes (vertaald als: Daar is hij weer). Op een 
grasveldje ergens in Berlijn ontwaakt in 2014 Adolf 
Hitler. Hij weet zich snel aan te passen aan de 21e 
eeuw en wordt dankzij een televisieshow zeer 
populair in Duitsland. Wnendt voegde een element 
toe aan het verhaal uit de roman: 'Hitler' wordt 
gefilmd tijdens ontmoetingen met gewone mensen op 
straat. 

Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2015-33-3882,   Barrie, J.M. Peter Pan. De  
jrg. 2016, afl. 08,  aanbieding komt te vervallen  
volgnr. 0008 en wordt in deze week  
ppn 397735383 opnieuw aangeboden als 

V/J-aanbieding. 
 
 
Gewijzigde release-datum 
 
DVD  
 
2015-38-0632 La resistance de l’air,  
ppn 396530583 aangeboden in a.i.-week 47, 

2015. De verschijningsdatum 
van de dvd is uitgesteld naar 
19 april 2016. Titel wordt 
opnieuw aangeboden in a.i.-
week 12, 2016. Huidige 
bestellingen vervallen, 
gelieve opnieuw te bestellen. 

 
 
 
De verschijningsdatum van een aantal onlangs 
aangeboden AVM titels is uitgesteld. 
 
Wilt u a.u.b. rekening houden met een latere levering 
dan aangekondigd. 
 
- Mighty No. 9 (Playstation 4 en XBOX One), 

a.i.-week 7, 2016 (bestelnummers: 2015-52-4800 
en 2015-52-4800) uitgesteld van: 12-02-2016 naar 
31-05-2016. 

- Myjer, Jochem / De Gorgels (Luisterboek), 
a.i.-week 6, 2016 (bestelnummer: 2015-51-4298) 
uitgesteld van: 24-02-2016 naar 12-04-2016. 

- Ixcanul (dvd), a.i.-week 4, 2016 (bestelnummer: 
2015-53-4895) uitgesteld van: 19-02-2016 naar 
13-05-2016. 

 
 
 



 
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 
 
2015-12-2156  Dam, Arend van. Het verhaal  
ppn 391744712 vertelt…, met de tref-

woorden: Vertelkunst; 
Westerse cultuur + Westerse 
cultuur; geschiedenis; 
verhalen. De trefwoorden 
worden verwijderd.   

2014-37-2658  Vreede, Adinda de. Teken je  
ppn 381104036 gesprek over gedrag, met 

het trefwoord: Tekenen; 
gesprekstechniek; 
gedragstherapie. 
Het trefwoord wordt: 
Beeldcommunicatie; 
gedragstherapie.  

2015-34-4544  Molema, Marijn. De boer, hij  
ppn 395487579 investeerde voort, met de 

trefwoorden: Landbouw; 
Friesland; 1956-1980 + 
Landbouw + Groningen 
(provincie); 1956-1980 + 
Landbouw; ondernemer-
schap; verhalen. De 
trefwoorden worden: 
Landbouw; Friesland; 1956-
1980; verhalen + Landbouw; 
Groningen (provincie); 1956-
1980; verhalen.  

2015-25-3986  199 DIY’s voor jezelf en je  
ppn 397828691 huis, met het eerste tref-

woord: Handenarbeid. 
Het eerste trefwoord wordt: 
Woninginrichting; handen-
arbeid.  

2014-26-0440  Felgata, Raja. I love Mo, met  
ppn 37638123X   het trefwoord: Daten; 

Marokkaanse mannen, 
verhalen. Het trefwoord 
wordt: Daten; Marokkaanse 
vrouwen; verhalen. 

2014-45-0655  Schoorel, Edmond.  
ppn 383151791 Beeldschermbeelden, met 

de trefwoorden: Opvoeding; 
Informatiemaatschappij + 
Massamedia; kinderen. 
De trefwoorden worden: 
Opvoeding; Informatie-
maatschappij; Antro-
posofische visie + Massa-
media; kinderen; 
Antroposofische visie + 
Sociale media; Opvoeding.  

2015-09-5639  Braaten, Ellen. Ik snap het  
ppn 392135639 wel, maar niet zo snel…, 

met het tweede trefwoord: 
Informatieverwerking; 
Kinderen. Het tweede 
trefwoord wordt: Leerproces; 
Kinderen. 

2014-45-1263  Freud, Jonah. Heerlijk  
ppn 383466075 Amsterdam. Het trefwoord: 

Cafés; Amsterdam; Gidsen is 
toegevoegd.   

 
De nieuwe trefwoorden: Tequila en Mezcal zijn 
ingevoerd: 
 
2015-12-2061  Desmet, Kobe. Tequila &  
ppn 395707544 mezcal, met de trefwoorden: 

Alcoholische dranken + 
Cocktails. De trefwoorden 
worden: Teguila + Mezcal + 
Cocktails. 

2015-47-0362  Hallberg, Garth Risk. City on  
ppn 398523401 fire, met de trefwoorden: 

New York (stad) + Jaren 
zeventig. Het trefwoord 
wordt: New York (stad); 
1971-1980. 

 
Windows 10 
 
Het trefwoord: Windows 10 (computerprogramma) is 
gewijzigd in: Windows 10 (operating system). De 
titels met dit trefwoord zijn opnieuw meegegeven met 
de bestanden. 
 
2012-31-3294 Rek, Wilma de. Canto  
ppn 344493911  Ostinato, met de tref-

woorden: Canto ostinato 
(compositie), en: Holt 
Simeon ten. Het trefwoord 
wordt: Holt, Simeon ten ; 
Canto ostinato (compositie).  

 
PIM 
 
2015-12-2156  Dam, Arend van. Het verhaal  
ppn 391744712 vertelt…, met de PIM-

categorie: 20 geschiedenis 
en met het PIM-trefwoord: 
Vertelkunst. De PIM-
categorie wordt: 25 
Sprookjes en Volksverhalen. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Volksverhalen.    



 
SISO 
 
2015-12-2156  Dam, Arend van. Het verhaal  
ppn 39174412 vertelt…, met het SISO-

nummer: 903.9. Het SISO-
nummer wordt: 861.   

 
Titels 
 
2014-45-1406 Tait, Laura. The best thing  
ppn 383783844 that never happenend 

happened to me. De titel is: 
The best thing that never 
happened to me.  

2015-43-2710 Auclair, Claude. Kroniek van  
ppn 397117418 een toekomstige wereld 

(Simon van de rivier; boek 1). 
De titel is: Simon van de 
rivier : kroniek van een 
toekomstige tijd (Boek 1).  

 
 
AVM 
 
Trefwoorden 
 
2011-48-1721 Over canto, met de  
ppn 339152206  trefwoorden: Canto ostinato 

(compositie), en: Holt 
Simeon ten. Het trefwoord 
wordt: Holt, Simeon ten; 
Canto ostinato (compositie).  

2014-51-0373 Imperfect harmony, met het  
ppn 390626279 trefwoord: Andriessen, Louis; 

Jansons, Mariss. De 
trefwoorden worden: 
Andriessen, Louis, en: 
Jansons, Mariss.  
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