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Mediaberichten

Bij dit nummer

Fictie volwassenen 
•   De Amerikaanse auteur John Irving brak in de 
jaren zeventig door met De wereld volgens Garp. 
Over zijn werk van de laatste jaren morden zowel 
critici als fans over de teruglopende kwaliteit. Met 
Avenue van de mysteriën keert hij terug naar de 
fantastische vertelkunst van zijn begintijd, John Irving 
is back!
•   Na de dood van haar man voedt een vrouw haar 
vier kinderen alleen op, wat naast haar baan in een 
Iers provinciestadje in de jaren zestig van de 20e 
eeuw een haast onmogelijke opgave lijkt. De Ierse 
auteur Colm Tóibín baseerde zijn hoofdpersoon in 
Nora op zijn in 2000 overleden moeder. Een 
prachtboek, deze ode aan haar. 
•  Zenobia: slavin op het paleis vertelt het leven van 
een slavin in het 18e-eeuwse Suriname. Het contrast 
tussen het leven van de planters en de 
meedogenloze behandeling van de slaven wordt 
goed belicht. Op ware feiten gebaseerde historische 
roman van Cynthia Mc Leod. Met zwart-witillustraties.
•  In Memento ontdekt officier van justitie Jana 
Berzelius meer dan haar lief is over haar eigen 
verleden als een vrouw de moord op haar man meldt, 
die lijkt te zijn gedaan door een kind. Debuutthriller 
van de Zweedse Emelie Schepp. Voor lezers die 
houden van de beste Scandinavische thrillers, 
waartoe deze zeker ook behoort.

Non-fictie volwassenen 
•  Joost Niemöller beschrijft in De verschrikkelijke 
Janmaat de opkomst van de Centrumpartij en de 
belangrijkste vertegenwoordiger van deze 
groepering, Hans Janmaat (1934-2002), in de 
periode 1980-1998. Op zeer indringende en soms 
ook thrillerachtige wijze geschreven.
•  Het lijkt een trend: naast bekende (tv)koks 
brengen BN’ers een kookboek uit. Zo ook Ronald 
Giphart die met zijn vrouw Mascha Lammes 
Vurrukkulluk: 101 beproefde recepten voor het 
moderne gezin schreef. Jörgen en Sheila Raymann 
geven in Koken met Tante Es een mix van 
Caribische en Europese gerechten.

•   Safa, de kleine woestijnbloem van Waris Dirie is 
het verslag van de strijd van de schrijfster om een 
jong meisje uit Djibouti te beschermen tegen 
vrouwenbesnijdenis. Duidelijk wordt hoe diep 
geworteld deze traditie van besnijdenis nog steeds is. 
Waris Dirie, afkomstig uit Somalië, was zelf 
slachtoffer van genitale verminking. 
•   Geschiedenis staat volop in de belangstelling en 
de middeleeuwen worden populairder in de media en 
de musea. Middeleeuwers tussen hoop en vrees van 
Cas van Houtert presenteert voor een breed publiek 
op aantrekkelijk wijze de middeleeuwen op een 
aantal hoofdlijnen.

Non-fictie jeugd
•   Uitgeverij Christofoor bestaat veertig jaar. En dat 
wordt gevierd met onder meer de verschijning van 
het bijzondere prentenboek De Vuurvogel van 
Charlotte Gustaut, dat gedeeltelijk bestaat uit kunstig 
knipwerk. Het verhaal is van oorsprong een Russisch 
sprookje, maar werd vooral bekend door het ballet 
dat Serge Diaghilev erover maakte op muziek van 
Igor Stravinsky. Het prentenboek volgt de verhaallijn 
uit het ballet. De Franse illustratrice Charlotte 
Gastaut heeft deze jubileumuitgave geïllustreerd. Het 
meest bijzondere van het royaal bemeten boek zijn 
de kleurrijke illustraties en het verfijnde knipwerk 
daarin. 
•   De 22-jarige Enzo Knol zette in juni 2013 zijn 
eerste videoblog op YouTube. Nu plaatst hij elke dag 
twee filmpjes online. Ze geven een inkijkje in zijn 
dagelijks leven en in dat van zijn vrienden waarmee 
hij op avontuur gaat in zijn eigen Minecraft survival 
serie. Inmiddels heeft hij bijna een miljoen volgers en 
zijn clips worden bijna 500 miljoen keer bekeken. 
Vooral onder tieners is de vlogger wereldberoemd. 
Nu heeft hij ook een eigentijds vormgegeven boek 
uitgebracht Knolpower!, waarin hij van alles vertelt 
over zijn leven en werk. Ook zijn fans komen 
uitgebreid aan het woord. 
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Aanschafinformaties Media Aanbod bij 
de jaarwisseling 2015/2016

Het kalenderjaar 2015 telt 52 volledige 
kalenderweken. Er worden in 2015 ook 52 a.i.-weken 
uitgebracht. 
Om de bestellingen tijdig te kunnen verwerken 
verzoeken we u de bestellingen van de media en het 
catalogusmateriaal vóór de hieronder genoemde data 
naar NBD Biblion te sturen.

a.i.-week  a.i.’s uiterlijk bij   bestellingen uiterlijk
                 de bibliotheken    bij NBD Biblion

2015-50    wo 2/12                 di 15/12
2015-51    wo 9/12                 di 22/12
2015-52    wo 16/12               di 29/12

2016-1      ma 21/12               di 12/1
2016-2      wo 23/12               di 19/1
2016-3      wo 13/1                 di 26/1

Vervallen aanbiedingen

Boeken

2015-25-4135,              Simsion, Graeme. Het Rosie 
jrg. 2015, afl. 49,           effect. De aanbieding komt te 
volgnr. 0068                  vervallen omdat hij abusieve-
ppn 397190778             lijk als dwarsligger is 

aangeboden. De titel wordt  
opnieuw aangeboden in deze 
week.  

2015-25-4135,              Simsion, Graeme. Het Rosie 
jrg. 2015, afl. 49,           project. De aanbieding komt 
volgnr. 0069                  te vervallen omdat hij 
ppn 395986761             abusievelijk als dwarsligger is 

aangeboden. De titel wordt  
opnieuw aangeboden in deze 
week.  

2015-25-4332,              Berg, Marjan van den.  Joy.
jrg. 2015, afl. 49,           De aanbieding komt te 
volgnr. 0008                  vervallen omdat de standing 
ppn 393834468             ordercodes ontbreken. De 

titel wordt  opnieuw 
aangeboden in deze week.  

DVD-video

2015-44-3893,              Freek. Freek Vonk in Latijns-
jrg. 2015, afl. 50,           Amerika. De aanbieding 
volgnr. 0392                  komt te vervallen omdat hij 
ppn 397800045             voor de verkeerde categorie 

is aangeboden. De titel wordt  
opnieuw aangeboden in deze 
week.

Blu-ray

2015-44-3894,              Freek. Freek Vonk in Latijns-
jrg. 2015, afl. 50,           Amerika. De aanbieding 
volgnr. 0405                  komt te vervallen omdat hij 
ppn 39780010X            voor de verkeerde categorie 

is aangeboden. De titel wordt  
opnieuw aangeboden in deze 
week.  

Gewijzigde release-datum

2015-44-3893               Freek Vonk in Latijns 
ppn 397800045             Amerika. De release-datum
2015-44-3894               van de dvd-video en blu-ray 
ppn 39780010X            zijn verschoven van 15 

december 2015 naar 26 
januari 2016.

 



(14-12-2015) website - Mediaberichten51-2015.doc Page 3

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

2008-40-0-081              Dalryple, Theodore. Leve het 
ppn 314102116             vooroordeel, met het 

trefwoord: Vooroordelen; 
sociaalpsychologische 
aspecten. Het trefwoord 
wordt: Vooroordelen; sociale 
filosofie.   

2015-29-1869               Opmeer, Kees. Man met een 
ppn 394443918             missie, met het trefwoord: 

VN-vredesmachten; 
Srebrenica; dagboeken. 
Het trefwoord wordt: VN-
vredesmachten; Srebrenica; 
verhalen.  

2015-21-1398               Dekker, Alex. Mijn opa was 
ppn 393346765             een Duitser, met het 

trefwoord: Duitse militairen; 
Wereldoorlog II verhalen. 
De trefwoorden worden: 
Relaties; vrouwen; 
Nederland; Wereldoorlog II; 
verhalen + Duitse militairen; 
Nederland; Wereldoorlog II; 
verhalen. 

2015-11-0801               Steinz, Pieter. Lezen met 
ppn 391402390             ALS, met het trefwoord ALS-

Patiënten; verhalen . Het 
trefwoord wordt: Letterkunde; 
columns. 

SISO

2015-21-1398               Dekker, Alex. Mijn opa was
ppn 393346765             een Duitser, met het SISO-

nummer: 928. Het SISO-
nummer wordt: 935.4. 

2015-11-0801               Steinz, Pieter. Lezen met 
ppn 391402390             ALS, met het SISO-nummer: 

605.18.  Het SISO-nummer 
wordt: 823. 

PIM

2014-30-4758               Verduijn, A.J. Basis-
ppn 378146947             veiligheid VCA. De PIM-

kenmerken ontbreken. 
De PIM-categorie wordt: 
11 Bedrijf en Beroep. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Bedrijfsveiligheid.  

2009-03-0-239              Theroux, Paul. De grote 
2014-51-0341               spoorwegcarrousel, met het
ppn 386106711             PIM-trefwoord: Reisbe-
ppn 315564431             schrijvingen. Het PIM-

trefwoord wordt: Azië.  
2015-21-1398               Dekker, Alex. Mijn opa was 
ppn 393346765             een Duitser, met de PIM-

categorie: 20 Geschiedenis. 
De PIM-categorie wordt:19 
Nederland. 

2015-11-0801               Steinz, Pieter. Lezen met
ppn 391402390             ALS, met de PIM-categorie: 

02 Lichaam en Gezondheid 
en het PIM-trefwoord: 
Spierziekten. De PIM-
categorie wordt: 22 
Schrijvers en Boeken. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Letterkunde.

2015-12-2264               Kok, Bas. Assessment doen, 
ppn 391745409             met het PIM-trefwoord: 

Assessment. Het PIM-
trefwoord wordt: 
Personeelsbeleid. 

2009-29-1347               Kok, Bas. Assessment doen, 
2012-49-3752               met het PIM-trefwoord: 
ppn 318072785             Assessment. Het PIM-

trefwoord wordt: 
Personeelsbeleid. 

2014-51-5986               Povah, Nigel. Assessment 
ppn 386013365             voor dummies, met het PIM-

trefwoord: Assessment. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Personeelsbeleid. 

2009-28-5535               Povah, Nigel. Assessment 
ppn 320611523             voor dummies, met het PIM-

trefwoord: Assessment. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Personeelsbeleid. 

2010-09-0393               Bloemers, Wim. De kleine 
ppn 325712484             assessmentgids, met het 

PIM-trefwoord: Assessment. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Personeelsbeleid. 

2010-27-2441               Minden, Jack J.R. Alles over 
ppn 32797897X            assessment centers, met het 

PIM-trefwoord: Assessment. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Personeelsbeleid. 

2008-02-0-145              Minden, Jack J.R. Alles over 
ppn 292135351             assessment centers, met het 

PIM-trefwoord: Assessment. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Personeelsbeleid. 
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2010-04-2827               Zwieten, Jan van. Hoe meet 
ppn 32414346X            en ontwikkel je 

persoonlijkheid, met het PIM-
trefwoord: Assessment. Het 
PIM-trefwoord wordt: 
Personeelsbeleid. 

AVM

PIM

2013-44-0213               Hoes, Isa. Isa Hoes leest: 
2015-48-0720               Toen ik je zag. De PIM-
ppn 369200578             kenmerken ontbreken. 

De PIM-categorie wordt: 02 
Lichaam en Gezondheid. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Depressiviteit.  

Trefwoorden

2013-44-0213               Hoes, Isa. Isa Hoes leest: 
2015-48-0720               Toen ik je zag, met de 
ppn 369200578             trefwoorden Kamerling, 

Antonie + Depressiviteit + 
Zelfdoding. De trefwoord 
worden: Kamerling, Antonie 
+ Depressiviteit; verhalen + 
Zelfdoding; verhalen.   

SISO

2013-44-0213               Hoes, Isa. Isa Hoes leest: 
2015-48-0720               Toen ik je zag. Het SISO-
ppn 369200578             nummer ontbreekt. Het SISO-

nummer wordt: 606.322.  

Bladmuziek

Hoofdwoorden

2015-14-3897               Guitar collection, The. Het
ppn 392837358             hoofdwoord wordt: AM radio 

rock.   


