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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Nick Cave : Mercy on me van Reinhard Kleist is 
de stripbiografie van de Australische popartiest Nick 
Cave. De biografische informatie wordt afgewisseld 
met scènes uit Caves nummers en dat levert een 
intrigerende mix op. Origineel, fraai in zwart-wit 
getekend. 
• In Land van liefde en ruïnes van Oddný Eir vindt 
een pas gescheiden vrouw, die aan een nieuwe 
relatie begint, veel steun in de IJslandse natuur. De 
roman werd bekroond met de EU-Prijs voor Literatuur 
en de IJslandse prijs voor vrouwenliteratuur.   
 
Non-fictie volwassenen  
• In Polderkoorts : hoe de Zuiderzee verdween 
geeft Trouw-redacteur Emiel Hakkenes een beschrij-
ving van de geschiedenis van de Zuiderzeewerken 
en het verzet er tegen. Een Nederlands onderwerp bij 
uitstek. Met een katern zwart-witfoto's. 
 
Non-fictie jeugd 
• Jo Schofield en Fiona Danks willen kinderen, 
jonge mensen en gezinnen stimuleren om meer tijd 
buiten door te brengen. Na boeken als De wilde stad 
en Het strand verscheen nu Hutten bouwen. In de 
natuur zijn er tal van mogelijkheden voor spel, 
plezier, fantasie en onderzoek. Dit is ook het geval 
met het bouwen van allerlei soorten hutten, zoals 
hutten in het bos en de tuin. Dit keurig verzorgde 
boek staat vol met voorbeelden. Bijzonder is dat er 
ook hutten van afval en natuurlijke materialen worden 
gemaakt. En fantasiehutten als een verhalenvertelhut 
en een schuilplaats voor monsters zullen ook tot de 
verbeelding spreken en de fantasie prikkelen. Voor 
kinderen vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. 
• Wat komt er allemaal bij kijken om een eigen 
bedrijf te starten? In Dat is je eigen zaak! : het 
Klokhuis onderneemt gaan Paulien Smeulders en 
Annemarie Bon hierop in. Het motto is: ondernemen 
begint met creatief denken en een beetje lef hebben 
en er moet af en toe wat geregeld worden. Behalve 
informatie en tips om een eigen zaak of handeltje op 
te zetten zijn er de succesverhalen van leeftijd-
genoten (tussen de 9 en 16 jaar), die kinderen zeker 
zullen aanspreken. Daarbij is het boek aantrekkelijk 
vormgegeven.  

 
Dvd en Blu-ray 
• Het romantisch drama Everything, everything  van 
Stella Meghie is gebaseerd op het Young Adult-boek 
van Nicola Yoon (vertaald als: Alles wat je lief is). De 
18-jarige Maddy (Amandla Stenberg) lijdt aan een 
zeldzame aangeboren immuunziekte, waardoor ze 
allergisch is voor bijna alles. Daarom woont ze in een 
aangepast, steriel huis samen met haar moeder, die 
arts is, en wordt verzorgd door een verpleegster. 
Wanneer Maddy en haar nieuwe buurjongen Olly 
(Nick Robinson) verliefd worden is Maddy bereid voor 
hun liefde alles op te offeren, ook haar leven.  
• De sciencefictionfilm The dark tower van Nikolaj 
Arcel is gebaseerd op de populaire achtdelige 
boekenreeks (1998-2004) van Stephen King. De 
elfjarige Jake uit New York komt via een portaal in 
een verlaten huis terecht in de parallelle wereld 
'Midden-Wereld' waar hij de scherpschutter Roland 
Deschain (Idris Elba) ontmoet. Zij zijn de enigen die 
tovenaar Walter O’Dim, ook bekend als The Man in 
Black (Matthew McConaughey) ervan kunnen weer-
houden de Donkere Toren te vernietigen. 
• Ook het kostuumdrama My cousin Rachel van 
Roger Michel is gebaseerd op een boek: de roman 
uit 1951 van Daphne Du Maurier. Het verhaal speelt 
rond 1850 op een landgoed in Cornwall. Twintiger 
Philip (Sam Clafin) raakt in de ban van Rachel 
(Rachel Weisz), een mysterieuze en mooie vrouw die 
de weduwe is van zijn oudere neef Ambrose, door 
wie hij opgevoed is. 
 



 
Aanschafinformaties jaarwisseling 
2017/2018 
 
Het kalenderjaar 2017 telt 52 volledige kalender-
weken. Er worden in 2017 51 a.i.-weken uitgebracht. 
Om de bestellingen tijdig te kunnen verwerken ver-
zoeken 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 
 
2017-49 DI 28-11 DI 12-12 
2017-50 DI 5-12 DI 19-12 
2017-51     DI 12-12 WO 27-12 
2017-52 VERVALT 
2018-1 DI 19-12 DI 9-1 
2018-2 DI 2-1 DI 16-1 
2018-3 DI 9-1 DI 23-1 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
 
Trefwoorden 
 
Het trefwoord: Trucks is opgeheven als zelfstandig 
trefwoord en heeft een extra ingang gekregen bij het 
trefwoord: Vrachtauto’s. 
 
2015-27-0276  Napier, Steve. Auto’s,  
ppn 39400955X monstertrucks en vliegtuigen 

tekenen (2e druk), met het 
tweede trefwoord Trucks; 
Tekenen. Het tweede 
trefwoord wordt: Vracht-
auto’s; Tekenen. 

2013-24-3825 Davies, Peter J. Minibijbel  
2013-45-0992  trucks, met het trefwoord  
ppn 362784221   Trucks, Encyclopedieën. 

Het trefwoord wordt: Vracht-
auto’s; Encyclopedieën. 

2012-15-3428  De Ste. Croix. Imposante  
ppn 341422525 monstertrucks, met het 

eerste trefwoord: Trucks. 
Het eerste trefwoord wordt: 
Vrachtauto’s. 

2012-10-4528 Napier, Steve. Auto’s,  
2012-12-1128  monstertrucks en vliegtuigen  
ppn 340463864 tekenen, met het tweede 

trefwoord: Trucks; Tekenen. 
Het tweede trefwoord wordt: 
Vrachtauto’s; Tekenen. 

2008-99-0-032  Smith, Justine. Truck, met  
ppn 317419803 het eerste trefwoord: Trucks. 

Het eerste trefwoord wordt: 
Vrachtauto’s   

2009-16-0-283 Sirett, Dawn. Trucks, met het  
2011-48-1777 eerste trefwoord Trucks. Het  
2013-24-3452 eerste trefwoord wordt:  
2013-24-3541  Vrachtauto’s. 
ppn 316684627 
2007-50-0-212 Davies, Peter J.  
2007-50-0-381  Encyclopedie van trucks, met  
ppn 305067206 het eerste trefwoord: Trucks. 

Het eerste trefwoord wordt: 
Vrachtauto’s. 

2007-48-0-204  Hartog, Wilco den. The art of  
ppn 304783609 truckstyling, met het tref-

woord: Trucks; Fotoboeken. 
Het trefwoord wordt: Vracht-
auto’s; Fotoboeken. 

 

PIM 
 
2010-46-5170  Jas, Eric. De Leidse  
ppn 330310550 Koorboeken, met het PIM-

trefwoord: Leidse Koor-
boeken. Het PIM-trefwoord 
wordt: Religieuze liederen.  

2010-32-0777  Bonke, Victor. Koud bellen,  
ppn 32866863X met de PIM-categorie 11 

Bedrijf en Beroep en het 
PIM-trefwoord: Telefoneren. 
De PIM-categorie wordt: 12 
Communicatie. Het PIM-
trefwoord wordt: Telefonie.  

2009-42-5461  Lalkhan, Nadia. Enthousiast  
ppn 320493644 telefoneren, met het PIM-

trefwoord: Telefoneren. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Telefonie.  

2008-26-0-131  Koot, Nelleke. Met wie  
ppn 308454596 spreek ik?, met het PIM-

trefwoord: Telefoneren. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Telefonie.  

2009-46-5249  Driel, Mels van. Met de hand,  
ppn 322860520 met het PIM-trefwoord: 

Masturbatie. Het PIM-
trefwoord wordt: Seksualiteit.  

2017-25-3001  Gelder, Ton van. De  
ppn 411173359 lachende Boeddha, met het 

PIM-trefwoord: Bio-
energetische therapie. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Alternatieve geneeswijzen.  

2009-40-5122 Gelder, Ton van. De  
2012-08-3072 lachende Boeddha, met het  
ppn 208123377 PIM-trefwoord: Bio-

energetische therapie. Het 
PIM-trefwoord wordt: 
Alternatieve geneeswijzen.  

2008-99-1-795  Baklayan, Alan E. Biowaves,  
ppn 317742779 met het PIM-trefwoord: Bio-

energetische therapie. Het 
PIM-trefwoord wordt: 
Alternatieve geneeswijzen.  

2015-12-2177  Nijenhuis, Corine. Een vrouw  
ppn 391745832 van staal, met het PIM-

trefwoord: Binnenvaart-
schepen. Het PIM-trefwoord 
wordt: Binnenvaart.  

2014-02-2197  Tanis-Baars, A. Gewogen  
ppn 370793986 woorden, met het PIM-

trefwoord: Westminster 
Confessie. Het PIM-
trefwoord wordt: Geloofs-
belijdenis.  

2016-19-5027  Zijl, Moniek van. De  
ppn 402255585 kindertelefoon, met het PIM-

trefwoord: Kindertelefoon. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Hulporganisaties.  

2009-48-1044  Vanzelfsprekend helpen, met  
ppn 322875528 het PIM-trefwoord: Kinder-

telefoon. Het PIM-trefwoord 
wordt: Hulporganisaties.  



 
2009-27-3660 Bennekens, Mone. Omdat ze  
ppn 320590542 het waard zijn, met het PIM-

trefwoord: Kindertelefoon. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Hulporganisaties.  

 
Titel 
 
2015-46-5231 Buuren, Maarten van.  
ppn 000962017 Spinoza, met als ondertitel: 

vijf wegen naar wijsheid. De 
ondertitel wordt: vijf wegen 
naar vrijheid. 
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