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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Als een weduwnaar een jaar na de dood van zijn 
vrouw tussen haar spullen een bedelarmband vindt 
die hij niet kent, gaat hij op onderzoek naar het 
onbekende leven van zijn echtgenote. De 
geluksarmband van Arthur Pepper is de boeiende 
debuutroman van Phaedra Patrick die eerder korte 
verhalen publiceerde. 
• Verdwaasd van Klaus-Peter Wolf is een prettig 
geschreven bundel met zeven korte spannende 
verhalen die zich afspelen in het Duitse Oost-
Friesland. De misdaden variëren zeer. Bij sommige 
verhalen wordt het delict volledig uitgewerkt, bij 
andere wordt de verbeelding van de lezer aange-
sproken. In één ruk te lezen. 
• In De barones van Janny de Heer probeert een 
vrouw zich te ontworstelen aan het NSB-gezin waarin 
zij opgroeide. In haar pogingen om hogerop te komen 
in de maatschappij wordt zij echter stelselmatig 
tegengewerkt door haar moeder en later door haar 
echtgenoot die haar manipuleert en tiranniseert. Voor 
een breed publiek. 
 
Non-fictie volwassenen  
• In Nederland hebben 6000 kinderen onder de 
achttien jaar diabetes type I. In de groep onder de vijf 
jaar is een toename te zien. Hoe je wereld instort als 
je eigen kind de diagnose diabetes type I krijgt, maar 
ook hoe je leert daarmee te leven beschrijft journa-
liste Mariëlle Seegers in Suikermoeder : als je kind 
diabetes krijgt. 
• Alles is haken : heel veel accessoires in kleur! van 
Saskia Laan is een inspirerend en aansprekend, 
mooi vormgegeven haakboek met vrolijke foto's. 
De uit te voeren projecten zijn mode- en woon-
accessoires in vaak meerdere kleuren, variërend van 
een vlaggenlijn tot een poncho. 
• In De man die de wereld koffie leerde drinken 
beschrijft Jasper Houtman het leven en ondernemen 
van de Nederlander Alfred Peet (1920-2007) die naar 
Amerika emigreerde en daar de koffieketen Peet’s 
Coffee & Tea opbouwde. Zijn ‘dark roast blends’ 
werden snel populair. Een goed geschreven 
successtory. 

 
Dvd 
• De sciencefictionthriller High-rise van Ben 
Wheatley is gebaseerd op de dystopische roman 
(1975) van J.G. Ballard, die te boek stond als 
onverfilmbaar. Het verhaal speelt in een veertig 
verdiepingen hoge flat, bovenin wonen de zeer rijken, 
voorzien van alle gemakken, onderin wonen de 
armen. Wanneer de spanningen in het gebouw 
oplopen, ontstaat een steeds hardere strijd tussen 
bendes van verschillende verdiepingen. 
• De driedelige BBC-serie Remember me vertelt 
een spookverhaal, een genre dat tegenwoordig 
weinig voorkomt. De 80-jarige Tom Parfitt (Michael 
Palin) doet alsof hij flink gevallen is zodat hij in een 
verpleeghuis opgenomen wordt. De maatschappelijk 
werkster die hem het plekje bezorgde, valt korte tijd 
later uit het raam op het moment dat alleen Tom in 
de kamer is. De jonge verzorgster Hannah (Jodie 
Comer) ontdekt een duister geheim in Tom’s 
verleden. 
 
 
Helbling Young Readers 
 
Deze week (a.i.-week 27, 2016) treft u in het cluster 
Buitenlandse jeugdfictie vijftien readers aan voor 
jonge kinderen die Engels leren. De boekjes zitten 
boordevol oefeningen, spelletjes en opdrachten om 
jonge basisschoolkinderen spelenderwijs de Engelse 
taal te leren. Samen met de luister-cd kunnen er 
grammaticaoefeningen worden gedaan, kan er 
meegezongen worden met een liedje en kan er een 
kleurplaat worden ingevuld aan de hand van 
aanwijzingen door de rustgevende stem op de cd. 
Tussen de oefeningen voor en achter in het boek 
bevindt zich het verhaal. Dit is voorzien van een zelf 
te lezen tekst, tekstballonnen van de personages en 
wederom kleine opdrachten. Deze bladzijden zijn 
bovendien volledig in beslag genomen door kleurrijke 
illustraties waar de kinderen objecten en situaties in 
kunnen herkennen. De boekjes zijn ingedeeld op vijf 
niveaus. De teksten zijn gedrukt in een duidelijk, 
schreefloos lettertype dat ook voor dyslectische 
kinderen goed te lezen is. 
 
 



 
Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2015-35-4903 Spoel, Klaas van der. Een  
jrg. 2015, afl. 51, verkeerde maat. Onterecht  
volgnr. 0080 als uitgave met grote letters  
ppn 39595455X aangeboden. De bestellingen 

komen te vervallen. Wordt 
opnieuw aangeboden, als 
uitgave zonder grote letters. 

2015-35-4886 Breuer, Mathieu. De minnaar  
jrg. 2016, afl. 02, en de dood ; Loont de  
volgnr. 0010 misdaad? Onterecht als  
ppn 395954428 uitgave met grote letters 

aangeboden. De bestellingen 
komen te vervallen. Wordt 
opnieuw aangeboden, als 
uitgave zonder grote letters. 

2015-50-2914 Salehi, Mehrnaz. Blauwe  
jrg. 2016, afl. 21, verleidingen. Werd eerder  
volgnr. 0038 aangeboden, maar bestel- 
ppn 398779961 lingen daarop zijn vervallen.  

Wordt nu opnieuw aange-
boden.  

 
 
Gewijzigde release-datum 
 
2016-10-4995(dvd) De grote Zwaen (dvd en 
2016-10-4996(blu-ray) blu-ray), a.i.-week 14, 2016. 

De verschijningsdatum is 
uitgesteld van: 26-07-2016 
naar 23-08-2016. Wilt u 
a.u.b. rekening houden met 
een latere levering dan 
aangekondigd? Uw bestelling 
wordt in nota gehouden. 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 nieuwe trefwoord: Grooming is ingevoerd in de 
Trefwoordenthesaurus: 
 
2006-32-0225  Jong, Roel de. Gevaar!  
ppn 296165018 Chatten met een kinder-

lokker, met het trefwoord: 
Chatten. Het trefwoord wordt: 
Grooming.    

2014-25-5782  Internationalization and the  
ppn 380768542 Dutch fashion industry, met 

het trefwoord: Internationali-
satie; confectiebedrijven; 
Nederland; onderzoek. 
Het trefwoord wordt: Inter-
nationalisatie; kleding-
industrie; Nederland; 
onderzoek.  

 
Genre-indeling 
 
2016-10-5597  Kinney, Jeff. Ff offline, met  
ppn 40144810X  genre: sc. Wordt zonder 

genre. 
2016-11-5977 Mabbitt, Will. Merel Jansen  
ppn 402503481 en de Verboden Stad, met 

genre: sk. Het genre wordt: 
av.  

 
 
 

AVM 
 
Trefwoorden 
 
2013-30-3462  Generation Earth, met de  
ppn 397688369 trefwoorden:  Bevolkings-

vraagstuk en Verstedelijking; 
vervoer; voedselvoorziening. 
De trefwoorden worden: 
Bevolkingsvraagstuk en Ver-
stedelijking en Vervoer en 
Voedselvoorziening.  

2015-31-3059  Good kill, met het tweede  
2015-30-2623 trefwoord: Psychotrauma’s.  
ppn 395043158  Het tweede trefwoord wordt:  
ppn 395019567 Trauma’s.  
2015-31-3059  Maryland, met het trefwoord:  
ppn 400829959 Psychotrauma’s. Het 

trefwoord wordt: Trauma’s. 
  

 
Bladmuziek 
 
Hoofdwoorden 
 
2016-11-0092 20 impromptus for piano +   
ppn 400998157 1 solo piece for contrabas, 

met het hoofdwoord: 20.  
 Het hoofdwoord wordt: 

Danielsson. 
2016-05-1628 Svensk pianomusik, met het  
ppn 401542882 hoofdwoord: Svens. Het 

hoofdwoord wordt: Svensk   
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