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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
•  In Midden in de winternacht : Joy wil weer in de 
liefde kunnen geloven, maar daarvoor moet ze veel 
overwinnen... van de Amerikaanse bestsellerauteur 
Kristin Hannah ontmoet een door haar man en 
vriendin bedrogen vrouw na een vliegtuigcrash een 
vader en zoon met wie ze een bijzondere relatie 
opbouwt. 
• Aan het eind van de dag van Nelleke Noordervliet 
is een sterke psychologische roman over een politica 
die haar dochter en partners verliest, over ouder 
worden en de balans opmaken, geschreven in een 
onderkoelde, analytische stijl die bij het thema past. 
• Privédetective Myron Bolitar en zijn bloedbroeder 
Win weten de verblijfplaats van een jongen te 
lokaliseren die met nog een jongen tien jaar eerder 
werd ontvoerd. Naar huis : de jongen die al tien jaar 
wordt vermist, staat opeens voor hem... van Harlan 
Coben is een sterke thriller, een must. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Zijn eigen land van Robbert Ammerlaan is een 
reconstructie in woord en beeld van een aantal 
belangrijke gebeurtenissen, ontwikkelingen en 
thema's in het leven en werk van schrijver Harry 
Mulisch (1927-2010). Een boeiend, interessant, 
verrassend, indrukwekkend en fraai documentair 
boek. 
• Hij wilde de maan van Mimi Baird met Eve 
Claxton is de geschiedenis van Perry Cossart Baird 
(1904-1959), een Amerikaanse dermatoloog met een 
chronisch recidiverende manisch-depressieve ziekte 
in de eerste helft van de twintigste eeuw. Een 
aangrijpend boek. Een verfilming met Brad Pitt in de 
hoofdrol is op komst.   
 
Dvd en Blu-ray 
• Florence Foster Jenkins is een biografische film 
van Stephen Frears met in de hoofdrollen Meryl 
Streep en Hugh Grant. Florence Foster Jenkins 
(1868-1944) is een New Yorkse societydame die zich 
dankzij het fortuin van haar ouders kan wijden aan 
haar grote passie: zingen. Helaas is ze een zeer 
slechte zangeres, maar ze wordt door haar tweede 
echtgenoot en manager, St. Clair Bayfield, in 
bescherming genomen. Hoogtepunt van de film is 
een liefdadigheidsconcert in een uitverkochte  

 
Carnegie Hall in 1944. De recensenten geven 3-4 
sterren. Floortje Smit (Volkskrant 22-9-'16) schrijft: 
'Er is waarschijnlijk geen andere actrice die zo 
stralend en vol overgave vals kan zingen (…)’.  
• De eerste speelfilm van de Australische documen-
tairemakers Martin Butler en Bentley Dean is geheel 
op locatie gedraaid op het vulkaaneiland Tanna in de 
Stille Oceaan en is gebaseerd op ware gebeurte-
nissen in de jaren 1980. Alle acteurs in Tanna zijn 
leden van de Yakel-stam, die volgens oude tradities 
leven. De jongen Dain en het meisje Wawa zijn hevig 
verliefd, maar zij is uitgehuwelijkt aan een man van 
een naburige stam waarmee haar eigen stam in 
conflict is. 
 
 
 
Aanschafinformaties Media Aanbod bij 
de jaarwisseling 2016/2017 
 
Het kalenderjaar 2016 telt 52 volledige kalender-
weken. Er worden in 2016 ook 52 a.i.-weken 
uitgebracht. 
 
In verband met de feest- en vrije dagen rond de 
jaarwisseling van 2016 ontvangt u 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. 
 
a.i.-week a.i.’s uiterlijk bij bestellingen uiterlijk
 de bibliotheken bij NBD Biblion 
 
2016-50 di 6-12 di 20-12 
2016-51 di 13-12 di 27-12 
2016-52 vr 16-12 di 3-1 
 
2017-1 vr 23-12 di 10-1 
2017-2 wo 28-12 di 17-1 
2017-3 di 10-1 di 24-1 
 



 
 
 
 
 

 



 
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 
 
2016-13-2262 Ribbing, Anna. Engels  
ppn 406636834 beelwoordenboek, met het 

hoofdwoord: Ribbing, Anna. 
Het hoofdwoord wordt: 
Nilsson, Mia.  

 
Trefwoorden 
 
2010-46-4046 Stüger, Frans. Personages,  
ppn 330158007  conflict, perspectief, met het 

trefwoord: Schrijven. Het 
trefwoord wordt: Literaire 
techniek.  

2011-24-3464 Runow, Klaus-Dietrich. De  
2013-43-4934 darm denkt mee, met het  
ppn 334351707   trefwoord: Darmziekten ; 

Alternatieve geneeswijzen. 
Er wordt een 2e trefwoord 
toegevoegd: Darmgezond-
heid.  

2015-52-4829 Runow, Klaus-Dietrich. De  
ppn 383042232   darm denkt mee, met het 

trefwoord: Darmziekten ; 
Alternatieve geneeswijzen. 
Er wordt een 2e trefwoord 
toegevoegd: Darmgezond-
heid.  

2013-28-1864 Eikelboom, Jacob.  
ppn 363224475 Meesterlijk schrijven, met het 

trefwoord: Schrijven ; 
Juristen. Het trefwoord wordt: 
Schrijfvaardigheid ; Juristen.  

2015-39-0720 Schama, Simon. The face of  
ppn 397013108 Britain, met het trefwoord: 

Portretkunst ; Groot-
Brittannië ; Geschiedenis. De 
trefwoorden worden: Groot-
Brittannië ; Geschiedenis ; 
Portretten, en: Portretten ; 
National Portrait Gallery 
(Londen).  

2010-27-1751 Bouma, Mieke. Storytelling in  
2012-35-5618 12 stappen, met het  
ppn 327947586   trefwoord: Vertelkunst. Er 

wordt een 2e en een 3e 
trefwoord aan toegevoegd: 
Schrijven, en: Literaire 
techniek.  

SISO 
 
2011-24-3464 Runow, Klaus-Dietrich. De  
2013-43-4934 darm denkt mee, met het  
ppn 334351707   SISO-nummer: 605.13. Het 

SISO-nummer wordt: 600.52.  
2015-52-4829  Runow, Klaus-Dietrich. De  
ppn 383042232   darm denkt mee, met het 

SISO-nummer: 605.13. Het 
SISO-nummer wordt: 600.52.  

2013-28-1864 Eikelboom, Jacob.  
ppn 363224475 Meesterlijk schrijven, met het 

SISO-nummer: 390.8. Het 
SISO-nummer wordt: 
Nederlands 844.4.  

2015-39-0720 Schama, Simon. The face of  
ppn 397013108 Britain, met het SISO-

nummer: 738.2. Het SISO-
nummer wordt: Groot-
Brittannië 941.  

2010-27-1751 Bouma, Mieke. Storytelling in  
2012-35-5618 12 stappen, met het SISO- 
ppn 327947586   nummer: 815.3. Het SISO-

nummer wordt: 813.  
2015-46-5557 Bouma, Mieke. De 12  
ppn 398109338   oerkarakters van storytelling, 

met het SISO-nummer: 
815.3. Het SISO-nummer 
wordt: 813.  

 
PIM 
 
2010-46-4046 Stüger, Frans. Personages,  
ppn 330158007  conflict, perspectief, met het 

PIM-trefwoord: Schrijven. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Literaire techniek.  

2011-24-3464 Runow, Klaus-Dietrich. De  
2013-43-4934 darm denkt mee, met het  
ppn 334351707   PIM-trefwoord: Darmziekten. 

Het PIM-trefwoord wordt: 
Darmen.  

2015-52-4829 Runow, Klaus-Dietrich. De  
ppn 383042232   darm denkt mee, met het met 

het PIM-trefwoord: 
Darmziekten. Het PIM-
trefwoord wordt: Darmen.  

2013-28-1864 Eikelboom, Jacob.  
ppn 363224475 Meesterlijk schrijven, met de 

PIM-categorie: Mens en 
Maatschappij, en het PIM-
trefwoord: Recht. De PIM-
categorie wordt: Communi-
catie, en het PIM-trefwoord 
wordt: Schrijfvaardigheid.  

2015-39-0720 Schama, Simon. The face of  
ppn 397013108 Britain, met de PIM-

categorie: Beeldende Kunst, 
en het PIM-trefwoord: 
Portretkunst. De PIM-
categorie wordt: Geschie-
denis, en het PIM-trefwoord 
wordt: Groot-Brittannië.  



 
2010-27-1751 Bouma, Mieke. Sorytelling in  
2012-35-5618 12 stappen, met de PIM- 
ppn 327947586   categorie: Communicatie. De 

PIM-categorie wordt: 
Schrijvers en Boeken.  

2015-46-5557 Bouma, Mieke. De 12  
ppn 398109338   oerkarakters van storytelling, 

met de PIM-categorie: 
Communicatie. De PIM-
categorie wordt: Schrijvers 
en Boeken.  

2014-26-0972  Spijker, Rita. De geboorte  
ppn 376804939 van een oma, met het PIM-

trefwoord: Grootmoeders. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Grootouders.  

2014-26-0972  Hooft, Mieke van. Oma is lief,  
ppn 330202065 met het PIM-trefwoord: 

Grootmoeders. Het PIM-
trefwoord wordt: Groot-
ouders.  

2010-23-4101  Slee, Carry. Mam, je wordt  
ppn 327478713 oma!, met het PIM-trefwoord: 

Grootmoeders. Het PIM-
trefwoord wordt: Groot-
ouders.  

2010-44-1822  Havertong, Gerda. Ik word  
ppn 320864154 oma, met het PIM-trefwoord: 

Grootmoeders. Het PIM-
trefwoord wordt: Groot-
ouders.  

2009-28-5413  Gort, Geertje. En dan heb je  
ppn 320612511 kleinkinderen, met het PIM-

trefwoord: Grootmoeders. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Grootouders.  

2008-51-0-138  Maloney, Alison. Het super  
ppn 315283580 oma boek, met het PIM-

trefwoord: Grootmoeders. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Grootouders.  

2008-48-0-110  Gort, Geertje. En dan ben je  
ppn 314856293 oma, met het PIM-trefwoord: 

Grootmoeders. Het PIM-
trefwoord wordt: Groot-
ouders.  

2006-28-0-122  Claes, Karel. Dankjewel,  
ppn 296073911 oma!, met het PIM-trefwoord: 

Grootmoeders. Het PIM-
trefwoord wordt: Groot-
ouders.  

2010-46-4887  Hooft, Mieke van. Opa is lief,  
ppn 330202073 met het PIM-trefwoord: 

Grootvaders. Het PIM-
trefwoord wordt: Groot-
ouders.  

2008-99-0-605  Ark, Frank van. En dan ben  
ppn 317906208 je opa, met het PIM-

trefwoord: Grootvaders. Het 
PIM-trefwoord wordt: Groot-
ouders.  

2008-51-0-137  Gribble, John. Het super opa  
ppn 315282525 boek, met het PIM-trefwoord: 

Grootvaders. Het PIM-
trefwoord wordt: Groot-
ouders.  

2006-41-0105  Postema. Koos. Oppas-opa,  
ppn 297098276 met het PIM-trefwoord: 

Grootvaders. Het PIM-
trefwoord wordt: Groot-
ouders.  

2009-38-2851 Freud, Sigmund. Het  
ppn 318829614 onbewuste, met het PIM-

trefwoord: Onbewuste. Het 
PIM-trefwoord wordt: 
Psychoanalyse.  

 
Overige opmerkingen 
 
2016-10-5633  Meijer, Cis. Moordspel.  
ppn 401448061 In dit boek zijn enkele 

pagina’s vanwege het 
mysteieuze effect bewust 
omgekeerd afgedrukt.  
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