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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• In De blindganger, het thrillerdebuut van Igor 
Znidarsic, onderzoeken twee rechercheurs twee 
gruwelijke moorden in Oost-Nederland: het begin van 
een race tegen de klok om nieuwe slachtoffers te 
voorkomen. Bloedstollend en met levendige beschrij-
vingen van de gepleegde misdaden.  
• In Als we elkaar terugzien van Kristin Harmel 
ontvangt een jonge vrouw in Orlando een schilderij 
met daarop afgebeeld haar oma; dit zet haar op het 
spoor van Duitse krijgsgevangenen in internerings-
kampen in Florida in 1944. Meeslepend geschreven 
roman waarin heden en verleden elkaar afwisselen. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Simpel : makkelijk eten, groots van smaak is een 
fraai uitgegeven kookboek van de veelgeprezen en 
vaak bekroonde kookboekenauteur Diana Henry van 
wie eerder Gouden kip verscheen. Met duidelijke 
beschrijvingen. De recepten zijn geïnspireerd door 
diverse eetculturen. Inspirerend voor de thuiskok. 
• Mijn leven in de wildernis : van de Achterhoek 
naar Nieuw-Zeeland van Miriam Lancewood is een 
autobiografische beschrijving van een leven als 
jager-verzamelaars in Nieuw-Zeeland anno nu. Een 
vlot lezend verhaal. De auteur werd bezocht voor het 
tv-programma Floortje naar het einde van de wereld. 
 
Dvd en Blu-ray 
• Acteur en toneelregisseur Keest Hulst leest De 
greppel van Herman Koch, een psychologische 
roman van de schrijver van onder andere Het diner 
(2009) en het Boekenweekgeschenk 2017. Robert 
Walter, de zelfverzekerde burgemeester van 
Amsterdam wordt aan het wankelen gebracht, 
doordat hij een buitenechtelijke relatie vermoedt 
tussen zijn vrouw en een wethouder. Intussen moet 
hij omgaan met de sterfwens van zijn hoogbejaarde 
ouders en met de verantwoordelijkheden op zijn 
werk.  

 
• De komedie Onze jongens van Johan Nijenhuis is 
geïnspireerd op The full monty (1997) en Magic Mike 
(2012). Jorrit (Jim Bakkum) heeft jaren op een olie-
platform gewerkt, maar is nu terug in Nederland. Hij 
zoekt werk bij het bouwbedrijf van zijn vriend Bas 
(Martijn Fischer), maar de zaken gaan slecht. 
Wanneer Jorrit ontdekt dat de kantoordames vol 
bewondering zijn voor zijn gespierde lichaam besluit 
hij het roer om te gooien: samen met zijn collega's 
verhuurt hij zich als stripper. 
• De elfdelige dramaserie Voetbalmeisjes is het 
regiedebuut van Sia Hermanides en Aliek van 
Saarloos. De serie van AVROTROS volgt de beleve-
nissen van elf meisjes die spelen in het multiculturele 
meidenelftal FC Athena. In elke aflevering staat één 
meisje centraal, dat ergens mee zit of een ingrijpende 
ervaring meemaakt, wat zijn weerslag heeft op de 
rest van het team: uitgemaakt worden voor 'manwijf', 
homoseksualiteit, verliefd op de trainer, gescheiden 
ouders, armoede, omgaan met de dood, jaloezie, 
faalangst. Terugkerende thema's zijn de ongelijkheid 
tussen jongens en meisjes en culturele vooroordelen. 
Vertoond op Cinekid Festival.  
 
 
Proefpakket Buitenlandse fictie 
 
Als proef zijn er in a.i.-week 14, 2017 naast de 
gebruikelijke twee Duitse titels in het pakket 
buitenlandse fictie drie uit het Engels vertaalde 
romans opgenomen: 
Tracey Rees  Die Reise de Amy Snow  
 (Amy Snow) 
Jojo Moyes  Im Schatten des Licht  
 (The horse danser) 
Robert Ludlum  Die Nano Invasion  
 (The patriot attack) 
 
 
Gewijzigde release-datum 
 
De verschijningsdatum van de dvd Lego Jurassic 
World: The Indominus Escape, bestelnummer 
2016-40-5950, a.i.-week 02, 2017 is uitgesteld. 
Nieuwe datum is nog niet bekend. 
Uw bestelling wordt niet in nota gehouden. 
Te zijner tijd wordt het 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 
 
2014-09-1125  Remoortel, Kristina Van.  
ppn 371662575 Mols hoop. Het hoofwoord 

wordt: Van Remoortel, 
Kristina.  

2016-25-3933  Doyle Melton, Glennon.  
ppn 405033559 Carry on en leef. Het 

hoofwoord wordt: Melton, 
Glennon Doyle.  

 
Trefwoorden 
 
2016-26-5361  Bonnier, Pascalle. Maak het  
ppn 405349866 zelf, met het trefwoord Doe-

het-zelf. Het trefwoord wordt: 
Handenarbeid.  

 
SISO 
 
2016-26-5361 Bonnier, Pascalle. Maak het  
ppn 405349866 zelf, met het SISO-nummer: 

694. Het SISO-nummer 
wordt: 624.  

 
 PIM 
 
2016-26-5361  Bonnier, Pascalle. Maak het  
ppn 405349866 zelf, met de PIM-categorie: 

06 Huis en Tuin en het PIM-
trefwoord: Doe-het-zelf. De 
PIM-categorie wordt: 08 
Hobby’s. Het PIM-trefwoord 
wordt: Handenarbeid.  

2011-04-1193  Landau, Elaine.  
ppn 333959043 Waterpokken, met het PIM-

trefwoord: Waterpokken. Het 
PIM-trefwoord wordt: Kinder-
ziekten.  

2016-24-2713 2016-31-1852 Zuidland, Jan, 
ppn 40087685X Het dagboek van Jan 

Zuidland, met de PIM-
categorie: 19 Nederland en 
het PIM-trefwoord: Waters-
noodramp (1916). De PIM-
categorie wordt: 16 Natuur 
en Milieu. Het PIM-trefwoord 
wordt: Overstromingen.  

2016-24-2709  Laureys, Jacques. Vergeten  
ppn 400282518 water, met de PIM-categorie: 

19 Nederland en het PIM-
trefwoord: Watersnoodramp 
(1916). De PIM-categorie 
wordt: 16 Natuur en Milieu. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Overstromingen.  

2015-02-1531  Aten, Diederik. De Waterwolf  
ppn 387280588 in Waterland, met de PIM-

categorie: 19 Nederland en 
het PIM-trefwoord: 
Watersnoodramp (1916). 
De PIM-categorie wordt: 
16 Natuur en Milieu. Het 
PIM-trefwoord wordt: 
Overstromingen.  

2013-26-5626  Stadt, Leontine van de.  
ppn 362966834 Nederland in 7 overstro-

mingen, met de PIM-
categorie: 19 Nederland. 
De PIM-categorie wordt: 
16 Natuur en Milieu.  

2007-42-0187  Orme, David. Tsunami’s, met  
ppn 304207314 het PIM-trefwoord: sunami’s. 

Het PIM-trefwoord wordt: 
Overstromingen.  

2009-47-5871  Schilham, Bram. Vermist op  
ppn 318215683 Koh Phi Phi, met het PIM-

trefwoord: Tsunami’s. Het 
PIM-trefwoord wordt: 
Overstromingen.  

2013-11-0952  Deraniyagala, Sonali.  
ppn 355525658 Vloedgolf, met het PIM-

trefwoord: Tsunami’s. Het 
PIM-trefwoord wordt: 
Overstromingen.  

2014-49-4781  Berg, Dominique van. De  
ppn 304207314 dag die ik niet vergeten kan, 

met het PIM-trefwoord: 
Tsunami’s. Het PIM-
trefwoord wordt: Over-
stromingen.  

2010-24-5081  Gifford, Clive. Worstelen,  
ppn 327601930 met het PIM-trefwoord: 

Worstelen. Het PIM-
trefwoord wordt: Krachtsport.  

 
Genre-indeling 
 
2016-17-4468 Henry, Veronica. How to find  
ppn 402375599 love in a bookshop zonder 

genre. Het genre wordt: ro. 
2016-43-1054 Henry, Veronica. How to find  
ppn 407595112 love in a bookshop zonder 

genre. Het genre wordt: ro. 
2013-49-5392 Then we take Berlin met  
ppn 370516990 genre: th. Het genre wordt: 

sp. 
2016-12-1216 Piñeiro , Claudia. De  
ppn 401610322 goedheid van vreemden 

met het genre: th. Het genre 
wordt: zonder genre. 



 
2015-45-4973 Piñeiro, Claudia. Una suerte  
ppn 398076359 pequena met het genre: th. 

Het genre wordt: zonder 
genre. 

2015-50-1366 Evans, Harriet. Terug naar  
ppn 398183007 het grote huis met het genre: 

ps. Het genre wordt: fa.  
2014-29-3958 Evans, Harriet. A place for  
ppn 378121421 us met het genre: ps. 
 Het genre wordt: fa. 
2015-06-4001 Evans, Harriet.  A place for  
ppn 390866903 us met het genre: ps. 
 Het genre wordt: fa. 
 
 
AVM 
 
PIM 
 
2013-49-5384  Nederland in 7 overstro- 
ppn 370470664 mingen, met de PIM-

categorie: 19 Nederland. 
De PIM-categorie wordt: 
16 Natuur en Milieu.  
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