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Mediaberichten

Bij dit nummer

Fictie volwassenen 
•   Ongewis van Cath Staincliffe is de tweede van 
een reeks politieromans over het duo Janet Scott en 
Rachel Bailey, rechercheurs in Manchester. Als 
boven een café drie lijken worden aangetroffen, gaan 
zij op onderzoek. Gebaseerd op de Britse tv-serie 
Scott & Bailey die ook in Nederland is uitgezonden. 
•   Na de roman Overspel komt de Franse schrijfster 
Tatiana de Rosnay nu met een bundel met elf korte 
verhalen over overspel, getiteld Een Parijse affaire. 
De verhalen tonen de dramatische aspecten van het 
boeiende, breed opgevatte thema overspel, met 
mooie pointes.
•  In memoriam Mizzi van Ida Simons (1911-1960) 
speelt zich af in kamp Westerbork. In deze 
herontdekte novelle verlicht de hond Mizzi het leven 
van een jongen en zijn moeder. Geïllustreerd met 
aquarellen enkele foto's. Met een nawoord van Eva 
Cossée over de achtergronden van het boek.
•   In Verhaal van een moeder lacht het geluk het 
jonge stel Jessica en Matthew toe. Maar na de komst 
van een baby belandt Jessica in een postnatale 
depressie. Het verhaal zal lezeressen van het 
lichtere, maar toch serieuze genre aanspreken. 
Schrijfster Amanda Prowse wordt wel vergeleken met 
Maeve Binchy en Katie Fforde.

Non-fictie volwassenen 
•  Oranje is het nieuwe zwart is het autobiografische 
verhaal van de Amerikaanse Piper Kerman die een 
jaar in een vrouwengevangenis zat. Het boek is de 
basis voor de succesvolle door Netflix geproduceerde 
en uitgezonden hitserie Orange Is the new black. 
Seizoen 3 is onlangs gestart, seizoen 4 is 
aangekondigd voor 2016.
•   In Verrot lekker : zelf fermenteren eenvoudig, 
lekker & gezond geeft Christian Weij op enthousiaste 
en inspirerende wijze aan hoe thuis 
voedingsmiddelen te fermenteren zijn. Geschikt voor 
starters en ervaren 'rotten' die het leuk vinden om 
gewone ingrediënten om te toveren tot producten met 
eigen smaak en structuur.

•  Je persoonlijke tuin : inspiratie uit de wereld van 
kunst en cultuur voor een tuin met karakter : 23 
voorbeeldtuinen van Rochelle Greayer is een 
eigenzinnig, vrolijk tuinboek dat verschillende 
originele tuinstijlen laat zien. Voor de tuinier met lef, 
die out of the box durft te denken en te doen een 
bron van inspiratie. 
•  Kankerklas : vijf pubers, vijf ouders, één ziekte is 
het indringende, persoonlijke relaas van journaliste 
Corien van Zweden bij wie borstkanker werd 
geconstateerd, waarna ze ontdekte dat verschillende 
ouders van medeleerlingen van haar puberdochter 
aan dezelfde aandoening lijden.

Waargebeurde verhalen

Sinds een aantal jaren verschijnen er boeken en 
andere media zoals luisterboeken en daisy-roms die 
vallen in de categorie non-fictie, maar die het 
bibliotheekpubliek beschouwt en leest als romans. 
Door de vraag van de lezers worden deze 
‘waargebeurde verhalen’ vaak apart geplaatst in de 
collectie zodat liefhebbers direct een overzicht 
hebben van deze categorie titels. Om deze titels in 
de collectie herkenbaar te maken voor de lezers 
heeft NBD/Biblion in het etikettenprogramma een 
apart vormetiket voor ‘Waargebeurde verhalen’: 
WAAR! Het plakken van dit etiket behoort sedert 
enige tijd tot de standaarddienstverlening. Omdat er 
veel vragen bestaan bij bibliothecarissen welke titels 
voor dit etiket in aanmerking komen, volgen 
hieronder de criteria zoals die in 2010 zijn 
geformuleerd. 

De betreffende boeken en media zijn nogal divers 
van aard en komen op verschillende plaatsen in 
SISO en Pim terecht. Toch is er een aantal 
overeenkomsten.
•   Het verhaal is (uiteraard) echt gebeurd, of de 

auteur pretendeert dat in ieder geval.
•   Het verhaal is autobiografisch; eventueel heeft de 

hoofdpersoon hulp gekregen van een 
professionele publicist om het verhaal op te 
tekenen, maar dat doet aan het autobiografische 
karakter niets af. De tekst is vaak in de ik-vorm 
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gesteld zodat de lezer zich gemakkelijk met de 
hoofdpersoon kan vereenzelvigen.

•   In het verhaal is sprake van dramatische en/of 
minder gebruikelijke gebeurtenissen in een 
mensenleven: een tienerzwangerschap, adoptie, 
de zoektocht van geadopteerde kinderen naar 
hun biologische ouders (of omgekeerd), incest, 
ontvoering van kinderen door een (voormalige) 
echtgenoot, ernstige mishandeling en andere 
misdaden, gevangenschap in een ver buitenland, 
een al dan niet gelukkig huwelijk met een migrant, 
of het overleven van een natuurramp of ernstig 
ongeluk. Autobiografieën van misdadigers die hun 
al dan niet terechte straf (hebben) ondergaan, 
kunnen eveneens tot het genre worden gerekend. 
(Deze lijst is uit de aard van de zaak niet 
uitputtend.)

•   Qua literaire vorm doet het verhaal denken aan 
een roman, dus met talrijke letterlijk weergegeven 
dialogen. Eventuele fotokaternen of reproducties 
van documenten doen aan het verhalende 
karakter geen afbreuk.

Uitzonderingen op het bovenstaande zijn 
reisverslagen, patiëntengeschiedenissen en verhalen 
over rouwverwerking. Vooral qua onderwerp (meer 
informatief dan sensationeel) en de stijl (het 
ontbreken van dialoog; niet in verhaalvorm) maar ook 
vanwege de invalshoek (de bedoeling van de auteurs 
is om eigen leed te verwerken en lotgenoten een hart 
onder de riem te steken) vallen deze boeken niet 
binnen deze categorie.

De boek zijn in het a.i.-pakket herkenbaar door de 
aanduiding ‘waargebeurd’ in het bibliotheekadvies.
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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 
Catalogusonderhoud.

Boeken

Trefwoorden

2008-47-0-168              Coremans, Geertje. Stappen 
ppn 314894241             naar een ecologische tuin, 

met het trefwoord: 
Natuurtuinen. Het trefwoord 
wordt: Biologisch tuinieren.

2010-04-2907               Wouters, Rik. De vier 
ppn 321218582             seizoenen in mijn 

ecologische tuin, met het 
eerste trefwoord: 
Natuurtuinen; Verhalen. Dit 
trefwoord vervalt.

2006-11-0-176              Natuur op eigen erf, met het 
ppn 290895278             trefwoord: Natuurtuinen; 

Nederland. Het trefwoord 
wordt: Tuinen; Nederland.

2009-44-3175               Cox, Martyn. In de tuin, met 
ppn 32240701X            het eerste trefwoord: 

Natuurtuinen. Het eerste 
trefwoord wordt Tuinen.

PIM

2008-47-0-168              Coremans, Geertje. Stappen 
ppn 314894241             naar een ecologische tuin, 

met het PIM-trefwoord: 
Natuurtuinen. Het PIM-
trefwoord wordt: Biologisch 
tuinieren.

2010-04-2907               Wouters, Rik. De vier 
ppn 321218582             seizoenen in mijn 

ecologische tuin, met het 
PIM-trefwoord Natuurtuinen. 
Het PIM-trefwoord wordt 
Biologisch tuinieren.

2006-11-0-176              Natuur op eigen erf, met het
ppn 290895278             PIM-trefwoord Natuurtuinen. 

Het PIM-trefwoord wordt: 
Tuinen.

2009-44-3175               Cox, Martyn. In de tuin, met 
ppn 32240701X            het PIM-trefwoord 

Natuurtuinen. Het PIM-
trefwoord wordt Tuinen.

SISO

2008-47-0-168              Coremans, Geertje. Stappen 
ppn 314894241             naar een ecologische tuin, 

met het SISO-nummer 638.5 
Het SISO-nummer wordt: 
638.4.

2010-04-2907               Wouters, Rik. De vier 
ppn 321218582             seizoenen in mijn 

ecologische tuin, met de 
SISO-nummers 638.5 + 
638.4. Het SISO-nummer 
wordt 638.4.

SISO

2014-46-2351               Unwin, Mike. Handboek 
ppn 383742552             vogels kijken, met het SISO-

nummer: Europa 598.33. De 
SISO-nummers worden: 
598.32 en België 598.33. 

2009-41-0209               Unwin, Mike. Handboek 
ppn 318930587             vogels kijken, met het SISO-

nummer: Europa 598.33. De 
SISO-nummers worden: 
598.32 en België 598.33. 

2005-48-0-176              Vos, Dick de. Wat zingt 
ppn 288123905             daar?, met het SISO-

nummer: 598.3. De SISO-
nummers worden: 598.32 en 
België 598.33. 

2013-45-1195               Veer, Bert  van der. Dimitri 
ppn 369629876             Frenkel Frank, met het SISO-

nummer: Nederlands 855.7. 
De SISO-nummers worden: 
Nederlands 855.6 en 798.53. 

PIM

2009-23-5232               Leonhard, Wolfgang. 
ppn 318860244             Kanttekeningn bij Stalin, met 

het PIM-trefwoord: 
Stalinisme. Het PIM-
trefwoord wordt: Stalin. 

2014-12-4551               Dersjant, Theo. Oud bestuur, 
ppn 372902456             met de PIM-categorie: 19 

Nederland. De PIM-categorie 
wordt: 13 Wetenschap en 
Techniek. 

2014-48-4058               Gulden, Maaike. Social 
ppn 383963176             media in zorg en welzijn, met 

de PIM-categorie: 11 Bedrijf 
en Beroep. De PIM-categorie 
wordt: 02 Lichaam en 
Gezondheid. 

2009-03-0-104              Grapperhaus, J.J.M. Vaardig 
ppn 314707182             met ondernemingsrecht, met 

het PIM-trefwoord: Besloten 
vennootschappen. Het PIM-
trefwoord wordt: 
Vennootschappen. 



(24-7-2015) website - Mediaberichten32-2015.doc Page 4

2008-14-0-100              Wasch, E.P.J. BV!? Waarom, 
ppn 30503278X            wanneer, met het PIM-

trefwoord: Besloten 
vennootschappen. Het PIM-
trefwoord wordt: 
Vennootschappen. 

2008-39-0-107              Wasch, E.P.J. BV!? Waarom,
ppn 312670206             wanneer, met het PIM-

trefwoord:Besloten 
vennootschappen. Het PIM-
trefwoord wordt: 
Vennootschappen. 

2014-14-5690               Wasch, E.P.J. BV!? Waarom, 
ppn 357244273             wanneer, met het PIM-

trefwoord: Besloten 
vennootschappen. Het PIM-
trefwoord wordt: 
Vennootschappen. 

2012-10-4909               Hamers, J.J.A. Inleiding 
ppn 340502266             personenvennootschappen, 

met het PIM-trefwoord: 
Vennootschapsrecht. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Vennootschappen. 

2007-47-0-145              Hamers, J.J.A. Inleiding 
ppn 303704993             personenvennootschappen, 

met het PIM-trefwoord: 
Vennootschapsrecht. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Vennootschappen. 

2012-05-1226               Hamers, J.J.A. Inleiding 
ppn 339749741             personenvennootschappen, 

met de PIM-categorie: 10 
Mens en Maatschappij en het 
PIM-trefwoord: 
Vennootschapsrecht. De PIM-
categorie wordt: 11 Bedrijf en 
Beroep. Het PIM-trefwoord 
wordt: Vennootschappen. 

2013-32-4520               Bouwman, J.N. Wegwijs in 
ppn 363818979             de vennootschapsbelasting, 

met het PIM-trefwoord: 
Vennootschapsbelasting. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Vennootschappen. 

2009-33-4999               Bouwman, J.N. Wegwijs in 
ppn 320818152             de vennootschapsbelasting, 

met het PIM-trefwoord: 
Vennootschapsbelasting. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Vennootschappen. 

2007-36-0-061              Bouwman, J.N. Wegwijs in 
ppn 300286732             de vennootschapsbelasting, 

met het PIM-trefwoord: 
Vennootschapsbelasting. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Vennootschappen. 

2012-38-1672               Systemische lupus 
ppn 345904508             erythematosus (SLE), met 

het PIM-trefwoord: LE. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Bindweefselziekten. 

2012-36-0457               Systemische lupus 
ppn 345904508             erythematosus (SLE), met 

het PIM-trefwoord: LE. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Bindweefselziekten. 

2010-34-1815               Jansema, Berny. Drie 
ppn 328879703             seconden, met het PIM-

trefwoord: LE. Het PIM-
trefwoord wordt: 
Bindweefselziekten. 

2010-44-1997               Stuijvenberg, A. van. Een 
ppn 329893769             ME-er kijkt achterom, met het 

PIM-trefwoord: ME. Het PIM-
trefwoord wordt: Politie. 

2011-16-4843               Wijk, Trudy van. Wat zingt 
ppn 333623487             het popelend refrein. De PIM-

kenmerken ontbreken. De 
PIM-categorie wordt: 
22 Schrijvers en Boeken. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Gerhardt. 

Leeftijdsindeling

2015-08-5161               Schertle, Alice. Kleine 
ppn 390874914             blauwe truck, met 

leeftijdsindeling: AK. 
Leeftijdsindeling wordt: AP. 

2015-13-3387               Huisman, Yvonne. Juul on 
ppn 391897853             fire, met leeftijdsindeling: B. 

Leeftijdsindeling wordt: C. 
2006-19-0-211              Dahl, Roald. Ieorg Idur, met 
ppn 292585047             leeftijdsindeling: B. 

Leeftijdsindeling wordt: A. 
2005-19-0-230              Dahl, Roald. Ieorg Idur, met 
ppn 273879820             leeftijdsindeling: B. 

Leeftijdsindeling wordt: A. 

Genre-indeling

2008-13-0-241              Kunst, Marco. Isa’s droom, 
ppn 307337375             met genre: sk. Het genre 

wordt: sf. 
2014-48-4497               Torseter, Øyvind. Het gat,
ppn 384017924             met genre: st. Het genre 

vervalt. 
2007-23-0-278              Stilton, Geronimo. Gi-ga-
ppn 302373950             geitenkaas, ik heb 

gewonnen, met genre: hu. 
Het genre vervalt. 

AVM

PIM

2013-17-4862               Systemische lupus 
ppn 356092194             erythematosus, met het PIM-

trefwoord: LE. Het PIM-
trefwoord wordt: 
Bindweefselziekten. 


