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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Mevrouw Osmond van John Banville gaat over 
een jonge aristocratische vrouw die zelf de richting 
van haar leven wil bepalen wanneer ze ontdekt heeft 
dat haar man haar om haar geld heeft getrouwd. 
Deze pastiche is een vervolg op de klassieker 
Portrait of a lady uit 1881 van Henry James. Een 
eerbetoon aan James. 
• In Het appartement aan Central Park vindt bij de 
renovatie van een appartement in het beroemde 
Dakotagebouw in New York City een binnenhuis-
architecte drie oude hutkoffers waardoor een 
familieverleden gaat leven. Een prettig geschreven 
familieverhaal. Fiona Davis schreef eerder De 
meisjes van Manhattan. 
 
Non-fictie volwassenen  
• In Hoe begrijp je E=MC2? onthult Christophe 
Galfard in een eenvoudige en beeldende stijl de ware 
betekenis van Einsteins bekendste vergelijking 
E=MC2. Galfard is een leerling van Stephen Hawking 
en auteur van vele populairwetenschappelijke 
boeken. 
• Brian Merchant vertelt in Het almachtige apparaat 
de ontstaansgeschiedenis van de iPhone, van het 
ontwikkelproces tot de minder positieve kanten van 
productie. De iPhone is populair en vanwege de 
toegankelijkheid van het verhaal zal de doelgroep 
groot zijn. 
 
Dvd en Blu-ray 
• De familiefilm Wonder van Stephen Chbosky is 
gebaseerd op het boek uit 2012 van R.J. Palacio. 
De 10-jarige August ‘Auggie’ Pullman (Jacob 
Tremblay ) is geboren met een zeer ernstig mismaakt 
gezicht en ook na vele operaties boezemt hij 
onbekenden nog schrik aan. Tot nu toe heeft zijn 
moeder hem daarom  thuis les gegeven, maar nu 
besluiten zijn ouders dat het beter voor hem is als hij 
naar een gewone school gaat. Net als in het boek 
wordt het verhaal verteld door verschillende 
personages, naast August onder meer zijn moeder, 
oudere zus en klasgenoten. De schmink van de 
Nederlandse grimeur Arjen Tuiten kreeg een 
Oscarnominatie. 

 
• De komedie Dr. Knock van Lorraine Lévy is 
geïnspireerd op het toneelstuk dat Jules Romains in 
1923 schreef. De hoofdrol wordt gespeeld door 
Omar Sy, bekend uit Demain tout commence en 
Intouchables. In de jaren 1950 doet een man met 
gokschulden zich voor als dokter om zo aan boord 
van een cruiseschip te komen en aan zijn schuld-
eisers te ontkomen. Het bevalt hem en zijn patiënten 
zo goed dat hij geneeskunde gaat studeren. 
Dr. Knock volgt de huisarts op in het dorpje Saint-
Maurice in de Franse Alpen en weet het vertrouwen 
van de dorpelingen te winnen. Zijn motto is 'Gezond? 
Dat zijn mensen die niet weten dat ze ziek zijn.'  
 
 
Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2016-23-1558,  Elsevier belasting- 
jrg. 2016, afl. 44,  almanak 2018. Dit jaar- 
nr. 252 boek verschijnt niet meer 
ppn 405406452 met ingang van editie 2018. 

De bestellingen daarop 
vervallen. 

 
 
 
 
 
 
 



 



 
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 
 
2017-39-3887 Uit en thuis (Lees en schrijf!),  
2017-47-2980 met het hoofdwoord:  
ppn 413196526 Bohnenn. Het hoofdwoord 

wordt: Uit.  
2017-43-5873 Lok-de Haan. De ijsbaan van  
ppn 410840475 boer Bram, met het 

hoofdwoord: Lok-de Haan. 
Het hoofdwoord wordt: Haan.  

 
Trefwoorden 
 
2017-39-3740  Sullivan, Jody. Oceanen, met  
ppn 412774380 het trefwoord: Oceanen. 

Daaraan wordt toegevoegd 
het trefwoord: Milieu-
verontreiniging.  

2017-39-3739  Iyer, Rani. Regenwouden,  
ppn 412774372 met het trefwoord: Regen-

wouden. Daaraan wordt 
toegevoegd het trefwoord: 
Ontbossinging. 

2017-39-3741  Iyer, Rani. Rivieren, met het  
ppn 412774356 trefwoord: Rivieren. Daaraan 

wordt toegevoegd het 
trefwoord: Milieu-
verontreiniging.  

2017-39-3738 Iyer, Rani. Fossiele  
ppn 412774364 brandstoffen, met het 

trefwoord: Fossiele brand-
stoffen. Daaraan wordt 
toegevoegd het trefwoord: 
Milieuverontreiniging.  

2017-13-2502 Dawkins, Curtis. Graybar  
ppn 409737666 Hotel, met het trefwoord: 

Gevangeniswezen ; 
Verenigde Staten ; Verhalen. 
Het trefwoord wordt: 
Gevangenen ; Verenigde 
Staten ; Verhalen.  

 

SISO 
 
2017-51-5036 De Rijdt, Chris.  
ppn 416278736 Ondersteunend communi-

ceren, met het SISO-
nummer: 499.4. Het SISO-
nummer moet zijn: 326.  

2017-37-2903 Bisschops, Mike. Met de  
ppn 412684063 camper door Portugal, met 

het SISO-nummer: Frankrijk 
995.3. Het SISO-nummer 
moet zijn: Portugal 995.3.  

2017-37-2922 Vissers, Willem. Samuel, met  
ppn 412684136 het SISO-nummer: 326.  
 Het SISO-nummer wordt: 

462.3.  
 
PIM 
 
2012-10-4957  Wallin, Börje. Radar, met het  
ppn 340501901 PIM-trefwoord: Radar. Het 

PIM-trefwoord wordt: 
Navigatie.  

2008-40-0-254  Trumbauer, Verdwaald!, met  
ppn 314131221 het PIM-trefwoord: 

Kompassen. Het PIM-
trefwoord wordt: Navigatie.  

2017-14-2731 Verbeek, Joost. GPS wijzer  
ppn 411920502 voor de recreatieve en 

sportieve fietser, met het 
PIM-trefwoord: GPS. Het 
PIM-trefwoord wordt: 
Navigatie.  

2016-49-5900  Gielen, Peter. Recreatief  
ppn 409742414 fietsen, trainen & navigeren 

met Garmin Edge gids, met 
het PIM-trefwoord: GPS. Het 
PIM-trefwoord wordt: 
Navigatie.  

2016-45-2200  Reitsma, Foeke Jan. GPS  
ppn 407789723 wijzer, met het PIM-

trefwoord: GPS. Het PIM-
trefwoord wordt: Navigatie.  

2016-08-3742 Raffe, Jaap van. Alles over  
2016-08-4104  GPS, met het PIM-trefwoord:  
ppn 401192296 GPS. Het PIM-trefwoord 

wordt: Navigatie.  
2015-29-5910  Reitsma, Foeke Jan. GPS  
ppn 394122321 wijzer, met het PIM-

trefwoord: GPS. Het PIM-
trefwoord wordt: Navigatie.  

2013-47-2801  Reitsma, Foeke Jan. GPS 
ppn 369872835  wijzer, met het PIM-

trefwoord: GPS. Het PIM-
trefwoord wordt: Navigatie.  

2013-45-0403  Gielen, Peter. Garmin GPS  
ppn 370833651 gids, met het PIM-trefwoord: 

GPS. Het PIM-trefwoord 
wordt: Navigatie.  



 
2013-05-2472  Raffe, Jaap van. Alles over  
ppn 354823353 GPS, met het PIM-trefwoord: 

GPS. Het PIM-trefwoord 
wordt: Navigatie.  

2012-43-4551  Reitsma, Foeke Jan. GPS  
ppn 352105151 wijzer, met het PIM-

trefwoord: GPS. Het PIM-
trefwoord wordt: Navigatie.  

2011-43-1945  Reitsma, Foeke Jan. GPS  
ppn 338306358 wijzer, met het PIM-

trefwoord: GPS. Het PIM-
trefwoord wordt: Navigatie.  

2010-25-0168  Reitsma, Foeke Jan. GPS  
ppn 327721251 wijzer, met het PIM-

trefwoord: GPS. Het PIM-
trefwoord wordt: Navigatie.  

 
Titel 
 
2016-07-3063 Spaey, Kristof. Fake vintage  
ppn 401162559 covers. De titel is: Striped for 

pleasure.  
 
 
Genre 
 
2015-45-4479 Glines, Abbi. Adem, met als  
ppn 397983239 eerste genre: ro. Het eerste 

genre is geworden: er.  
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