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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• In de geweldig spannende thriller De vrouw in 
suite 10 wordt een journaliste tijdens een luxe cruise 
geconfronteerd met een misdaad en komt in 
levensgevaar. Auteur Ruth Ware hanteert in haar 
tweede boek dezelfde claustrofobische sfeer als in 
haar eerste In een donker, donker bos. 
• De bejaarde Eileen Dunlop kijkt in Eileen terug op 
haar leven. Ottessa Moshfegh geeft een boeiend, 
indringend beeld van Eileen en haar leven. Het goed 
opgebouwde verhaal neemt in de slotfase een zeer 
verrassende, goed uitgewerkte wending. Shortlist 
Man Booker Prize 2016. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Pols Potten® : family of things van Toon Lauwen 
geeft een beschrijving van de ontwerpen en 
producten van handelsfirma Pols Potten Een fraai 
uitgevoerd boek dat een verrassende kijk geeft op 
een voor de gemiddelde Nederlander volstrekt 
onbekend bedrijf dat niettemin zo beeldbepalend is 
voor ons eigen interieur. 
• Boris : klucht of koningsdrama? van Patrick 
Bernhart is een vlot en in journalistieke stijl geschre-
ven verhaal over Boris Johnson, de huidige minister 
van Buitenlandse Zaken van Engeland. Het accent 
ligt vooral op de rol die Johnson speelde in de Brexit. 
Het nawoord gaat in op wat Nederland kan leren van 
de Brexit.  
 
Dvd en Blu-ray 
• Het biografisch drama Neruda van de Chileense 
regisseur Pablo Larraín vertelt een korte episode uit 
het leven van Pablo Neruda (Luis Gnecco). In 1948 is 
dichter Neruda senator voor de Chileense communis-
tische partij. Wanneer die partij door president Videla 
verboden wordt, gaat hij ondergronds. Hij wordt 
achtervolgd door een fictief personnage, de 
ambitieuze politie-inspecteur Oscar Peluchonneau 
(Gael García Bernal). De film heeft de stijl van de 
film-noir, maar is ook episch, politiek, poëtisch en 
romantisch.  

 
• De dramaserie Weemoedt is gebaseerd op het 
boek Weemoedt : over gevallen sterren en dingen die 
voorbijgaan van Thijs Römer, die zelf het scenario 
schreef en de hoofdrol speelt. Job Weemoedt is 
talentmanager, een succesvolle en arrogante man 
wiens wereld instort als zijn vrouw Fré (Laura de 
Boer) hem verlaat en hun zoontje meeneemt. Job 
stort zich op drank, drugs en vrouwen terwijl hij 
intussen probeert de liefde van zijn leven terug te 
krijgen. Het verhaal speelt in de showbizzwereld en 
bevat veel verwijzingen naar bestaande sterren en 
personages. Te zien bij Videoland en RTL. 
• Gamba is een Japans-Amerikaanse animatiefilm, 
gebaseerd op een Japans kinderboek uit 1972. Muis 
Gamba en zijn vriend vervelen zich in de stad en 
trekken naar zee, op zoek naar avontuur. Onderweg 
komen ze Chuta tegen, een jong muisje dat vertelt 
dat zijn familie bedreigd wordt door een bende 
wezels die op zijn eiland wonen. Het lukt Gamba om 
een paar dappere muizen te vinden die Chuta willen 
helpen. Na een gevaarlijke reis komen ze aan op het 
eiland, waar het pas echt spannend wordt. Een 
verhaal over goed en kwaad met grappige perso-
nages en veel actie en spanning. 
 
 
Anderstalige readers 
 
Deze week (a.i.-week 17, 2017) is in het a.i.-pakket 
een extra aanbieding Spaanstalige readers 
opgenomen. Deze readers, eenvoudige verhalen 
waarin moeilijke woorden worden uitgelegd, 
oefeningen zijn opgenomen en soms luistercd’s 
bijgevoegd, zijn onderverdeeld in zes niveaus. Ze zijn 
zowel geschikt voor in de les als voor zelfstudie. 
In de komende weken worden meer readers 
aangeboden maar dan in andere talen: Italiaans, 
Duits, Frans en Engels. Houd dus het pakket ‘Extra 
aanbieding; Speciaal pakket’ goed in de gaten. Heeft 
u nog suggesties voor anderstalige boeken, dan 
horen we het graag. 
 



 
Gewijzigde release-datum 
 
De verschijningsdatum van: de dvd Schuldig, 
bestelnummer 2017-08-4409, a.i.-week 13, 2017 
is wegens een rechtenkwestie voor onbepaalde tijd 
uitgesteld. Uw bestelling wordt in nota gehouden. 
 
De verschijningsdatum van: de dvd The Five, 
bestelnummer 2017-01-1400, a.i.-week 13, 2017 
is uitgesteld naar juni. Uw bestelling wordt in nota 
gehouden. 
 
 

Aanlevering van de a.i.-pakketten in het 
voorjaar van 2017 
 
In verband met de feest- en vrije dagen in het 
voorjaar van 2017 ontvangt u hierbij een overzicht 
met data waarop de a.i.-pakketten volgens schema 
bij de bibliotheken zijn. Inmiddels ontvangt u het 
pakket meestal vroeger door eerdere verzending. 
Daarnaast de data waarop de bestellingen bij 
NBD Biblion binnen moeten zijn. 
 
 pakket bij de bestellingen uiterlijk 
a.i-week bibliotheek bij NBD Biblion 
 
16 DI 11-4 DI 25-4 
17 DI 18-4 DI 2-5 
18 DI 25-4 DI 9-5 
19 DI 2-5  DI 16-5 
20 DI 9-5  DI 23-5 
21 DI 16-5 DI 30-5 
22 DI 23-5 DI 6-6 
23 DI 30-5 DI13-6 
24 DI 6-6 DI 20-6 



 
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 
 
SISO 
 
2015-50-1985 Kok, Tom de. Sessies voor  
ppn 398435723 pioniers van de nieuwe tijd, 

met het SISO-nummer: 172. 
Het nieuwe SISO-nummer 
wordt: 423.      

2015-50-1985 Kok, Tom de. Sessies voor  
ppn 398435723 pioniers van de nieuwe tijd, 

met het PIM-trefwoord: 
Spiritualiteit. Het nieuwe 
PIM-trefwoord wordt: 
Spiritisme. 

2015-46-5288 Bruin, Leon de. Ik : filosofie  
ppn 398090513 van het zelf, met SISO-

nummer: 415.4. Het nieuwe 
SISO-nummer wordt: 127. 

 
Genre-indeling 
 
2016-26-4270 Roberts, Nora. Een ster van  
ppn 405049161 vuur met de genres: sf en ro. 

De genres worden: ro en sf. 
2015-50-2925 Coppers, Toni. De  
ppn 40055206X hondenman met het genre 

de. Het genre wordt: th 
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