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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Rondom de zon van Paula McLain vertelt het 
levensverhaal van de onconventionele Beryl 
Markham-Clutterbuck (1902-1986), die in koloniaal 
Kenia een vrijgevochten leven leidde, racepaarden 
trainde en als eerste vrouwelijke piloot solo de 
oceaan overvloog. Met bronvermelding. Een 
interessant levensverhaal. 
• Als Emma Stijn, de moeder van een minister, 
vermoord in haar huis wordt gevonden, gaat haar 
kleindochter Nina achter de dader aan. In de familie : 
spraakmakend familiedrama achter de schermen van 
politiek Den Haag van Joyce Spijker is een prima 
thriller van Nederlandse bodem. 
• In Boerendochters van Susan Anne Mason ligt de 
toekomst van de boerderij van de familie O'Leary in 
handen van de twee dochters die een zo gunstig 
mogelijk huwelijk moeten sluiten. Beiden hebben 
andere plannen. Eerste deel in een serie over de 
Ierse immigrantenfamilie O’Leary.  
 
Non-fictie volwassenen  
• Creatief met IKEA van Isabelle Bruno en Christine 
Baillet bevat creatieve ideeën voor alternatief gebruik 
van zelfbouwmeubels en huishoudelijke voorwerpen 
van IKEA. Een leuk en opgewekt geheel waar 
overigens IKEA zelf niets mee te maken heeft. 
• De gouden jaren van het linkse levensgevoel : 
het verhaal van Vrij Nederland van John Jansen van 
Galen geeft een overzicht van de hoogtijdagen van 
het progressieve weekblad Vrij Nederland in de jaren 
zestig en zeventig. Interessant voor diegenen die 
meer willen weten over de tijdgeest en het linkse en 
rechtse gevoel in die jaren. 
• In Diabetes type 2? : maak jezelf beter betogen 
Karine Hoenderdos & Hanno Pijl dat verkeerde 
voedingskeuzes en een zittend leven leiden tot 
diabetes type 2. Verandering van levensstijl kan 
leiden tot het verdwijnen van de verschijnselen. 
Met recepten. Een uitgave in samenwerking met 
Diabetesvereniging Nederland. 
 

 
Dvd en Blu-ray 
• Het historisch avonturenverhaal Embrace of the 
serpent van de Colombiaanse regisseur Ciro Guerra 
is losjes gebaseerd op de dagboeken van de Duitse 
etnoloog Theodor Koch-Grünberg en de Amerikaan-
se bioloog Richard Evans Schultes. De sjamaan 
Karamakate gidst in 1909 de zieke Koch (Jan Bijvoet) 
door het Amazonegebied, op zoek naar de yakruna, 
een heilige plant die geneeskrachtig zou zijn. In 1940 
reist de oudere Karamakate met de jonge bioloog 
Evans door hetzelfde gebied. Genomineerd voor de 
Oscar voor beste niet-Engelstalige film. 
• In de driedelige dramaserie De affaire van Hanro 
Smitsman onderzoeken de eigenzinnige onderzoeks-
journalisten Dana Lievens (Kiki van Deursen) en Tom 
Waardenburg (Peter Blok) geruchtmakende affaires. 
In aflevering 1, getiteld 'Fotorolletje' komen de twee  
achter nieuwe feiten over het mislukte fotorolletje van 
Srebrenica, 1995. Verder onderzoeken ze de macht 
van de NSA  (National Security Agency) en wagen 
zich in een Iraanse opwerkingsfabriek om de rol van 
de Pakistaanse atoomgeleerde Abdul Khan te onder-
zoeken bij de ontwikkeling van een Iraanse 
atoombom. Uitgezonden door de VARA. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
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 
 
2016-46-1745  Rappaport, Helen. De  
ppn 383659949 gezusters Romanov, met het 

trefwoord: Romanov, Huis; 
geschiedenis. Het trefwoord 
wordt: Romanov-Holstein-
Gottorp, … (huis); 
geschiedenis.  

2010-03-2064  Des Cars, Jean. La saga des  
ppn 324099312 Romanovs, met het tref-

woord: Romanov, Huis. Het 
trefwoord wordt: Romanov-
Holstein-Gottorp, … (huis). 

2014-24-5335 Downes, Larry. Big bang  
ppn 376082836 disruption, met het trefwoord: 

Management; technologische 
innovatie; bedrijfseconomie; 
innovatie. Het trefwoord 
wordt: Management; 
technologische innovatie. 

 
SISO 
 
2011-10-5397  Hendriksen, Bartho. Gent en  
ppn 332783855 Oost-Vlaanderen, met het 

SISO-nummer: België 995.2. 
Het SISO-nummer wordt: 
België 995.3.  

2016-04-1020  Mises, Ludwig von. Het  
ppn 40100502X menselijk handelen, met het 

SISO-nummer: 340. Het 
SISO-nummer wordt: 340.8.  

 
PIM 
 
2016-46-1745  Rappaport, Helen. De  
ppn 383659949 gezusters Romanov, met het 

PIM-trefwoord: Romanov. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Romanov-Holstein-Gottorp. 

 

Genre-indeling 
 
2013-02-0740 Gabhart, Ann H.  Letter en  
ppn 35383839X liefde met het genre de.  
 Het genre moet zijn ro. 
2012-24-2670 Gabhart, Ann H. Words  
ppn 343405121 spoken true met het genre 

de. Het genre moet zijn ro. 
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