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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Y van Sue Grafton (1940-2017) is het 25e en 
allerlaatste deel in de alfabetserie rond detective 
Kinsey Millhone. Kinsey wordt ingeschakeld bij een 
chantagezaak rond een tien jaar eerder gemaakt 
pornofilmpje. In een tweede verhaallijn duikt een 
psychopaat uit het voorafgaande deel X op. Een 
must voor de fans!   
• Graeme Simsion schreef samen met zijn Anne 
Buist Camino waarin een Britse ingenieur die tobt 
over zijn vechtscheiding en de relatie met zijn 
puberdochter en een Amerikaanse kunstenares die 
rouwt om haar overleden man elkaar ontmoeten 
tijdens een pelgrimstocht naar Santiago. Simsion is 
bekend van Het Rosie project. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Frans Buijs verzamelde voor Het koosjere 
bakboek bekende koosjere recepten uit de collectie 
van het Bakkerijmuseum. Ze worden afgewisseld met 
tal van cultuurhistorische weetjes en achtergronden. 
Met recepten voor onder meer hartige en zoete 
koekjes van bladerdeeg en Pesachrecepten. 
• De Koloniën van Weldadigheid : een uitzonderlijk 
experiment vertelt de geschiedenis van de gesloten 
landbouwgemeenschappen, zoals Frederiksoord en 
Veenhuizen, op onontgonnen gronden in Nederland 
en België waar begin negentiende eeuw armen 
moesten leren zelf in hun levensonderhoud te 
voorzien. 
 
Non-fictie jeugd  
• Wat wil je later worden: geheim agent, danser(es), 
hacker of rioolinspecteur? In Van boswachter tot 
YouTuber : kies het leukste beroep van de wereld 
van Arwen Kleyngeld vertellen 25 mensen over hun 
spannende of bijzondere baan. We lezen wat er zo 
bijzonder is aan hun beroep en wat ze zoal 
meemaken. Zowel de leuke als de minder leuke 
dingen komen aan bod. Bijzonder zijn ook de 
verhalen van bekende mensen als astronaut André 
Kuipers, voetballer Kika van Es en YouTuber Dylan 
Haegens. Zo zet dit rijk geïllustreerde boek kinderen 
aan het denken over hun toekomstdromen en 
talenten. 

 
Dvd en Blu-ray 
• The leisure seeker is de eerste Engelstalige film 
van de Italiaanse regisseur Paolo Virzì (La pazza 
giovia, Il capitale umano). Het verhaal is gebaseerd 
op de bestseller van Michael Zadoorian, vertaald als 
Een onvergetelijke reis. John en Ella Spencer zijn in 
de tachtig, hij lijdt aan dementie, zij heeft kanker en is 
gestopt met de behandeling. Tegen de wil van hun 
kinderen en dokters vertrekken ze samen in hun 
oude camper, met de naam 'Leisure Seeker', voor 
een laatste reis samen door de VS. De hoofdrollen 
worden gespeeld door topacteurs Helen Mirren en 
Donald Sutherland, Mirren kreeg een Golden Globe-
nominatie. 
• De romantische komedie Taal is zeg maar echt 
mijn ding van Barbara Bredero is geïnspireerd op de 
bestseller van Paulien Cornelissen. Journaliste Anne 
(Fockeline Ouwerkerk) is werkzaam bij een glossy 
tijdschrift. Anne heeft een passie voor taal, maar ze 
mag alleen oppervlakkige stukjes schrijven. Net 
wanneer ze nu echt ontslag wil nemen, wordt ze op 
pad gestuurd met de charmante fotograaf Rick 
(Tarikh Janssen).  
 
 
Code+ en Ijsbreker+ 
 
ThiemeMeulenhoff herziet de NT2-methodes Code 
plus en Ijsbreker plus. Deze worden opnieuw 
uitgebracht onder de titel Code+ en Ijsbreker+. De 
inhoud is geactualiseerd en voor de oefeningen wordt 
gebruik gemaakt van een online omgeving. Hiervoor 
is een licentie benodigd die helaas maar eenmalig te 
gebruiken is. Zonder de online omgeving zijn de 
methodes niet te gebruiken. Daarom worden ze niet 
aangeboden in de Aanschafinformaties



 
Week van het luisterboek 2018 
 
De Week van het Luisterboek vindt in 2018 plaats 
van 19 tot en met 27 mei. Boekensite Hebban 
organiseert voor de tweede keer deze week in 
samenwerking met onder meer Thinium Audioboek-
producties, Karakter uitgevers en de Libris en Blz. 
boekhandels. De campagne speelt zich vooral af op 
de website van Hebban.nl, maar krijgt ook aandacht 
in de boekhandel. Dit jaar is er voor het eerst een 
thema ‘Verhalen voor het leven’ en er is weer een 
geschenk in de vorm van een speciale Week van het 
Luisterboek-cadeau-app met twee nieuwe – gratis te 
beluisteren – luisterboeken. Ook wordt de Luister-
boek Award uitgereikt waarvoor vierentwintig 
schrijvers en vierentwintig voorlezers genomineerd 
zijn. Tommy Wieringa, Sonja Barend, Herman 
Finkers, Arthur Japin, Guus Kuijer en Tim Hofman 
zijn genomineerd als schrijver én voorlezer. 
Luisterboeken verschijnen vaak alleen als download 
of stream, maar er zijn ook uitgeverijen die luister-
boeken uitgeven op cd of mp3-cd, met name 
Querido, Ploegsma en Rubinstein. Van de longlist  
zijn onder meer Kolja van Arthur Japin en Alleen op 
de wereld van Hector Malot op cd verkrijgbaar. 
Zie ook: https://www.hebban.nl/artikelen/hebban-
luisterboek-award-2018-de-longlist 
 
 
. 
 
 

Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2018-05-1879,  Isik, Murat. Wees  
jrg. 2018, afl. 14,  onzichtbaar. Deze editie is  
nr. 0029 uitverkocht.  
ppn 416517366 
 
  
 
 
 
 



 
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 
 
2017-42-5349  Paris-Berendsen, Nicolette. 
ppn 410728268 In naam der koningin. 

Het hoofdwoord wordt: 
Berendsen, Nicolette.  

2013-47-2543  Laar, Laura van der.  
ppn 36987479X Bodemdrang. Het 

hoofdwoord wordt: Haar, 
Laura van der.  

2017-46-1819  Laar, Laura van der.  
ppn 36987479X Bodemdrang. Het hoofd-

woord wordt: Haar, Laura 
van der.  

 
SISO 
 
2016-35-3498  Goudsmit, Jaap. De kunst  
ppn 407535055 van het sterfelijk zijn, met het 

SISO-nummer: 738.5. Het 
SISO-nummer wordt: 738.9.  

2016-47-4775  Denizeau, Gérard. De Bijbel  
ppn 408060083 in schilderijen, met het SISO-

nummer 738.5. Het SISO-
nummer wordt: 738.1.  

2009-11-0155  De Rynck, Patrick.  
ppn 315893397 Bijbelverhalen en mythen in 

de schilderkunst van Giotto 
tot Goya, met het SISO-
nummer 738.5. Het SISO-
nummer wordt: 738.1.  

2015-50-1338  Monsma, Dirk. Fluisterzacht  
ppn 410707333 en haarzuiver, met het SISO-

nummer: 456.7. Het SISO-
nummer wordt: 456.73.  

 
PIM 
 
2017-45-0906  Hagerup, Inger. Zo raar, met  
ppn 413338487 het PIM-trefwoord: Hagerup. 

Het PIM-trefwoord wordt: 
Dieren.  

2012-11-0430  Haack, Manfred. Alte  
ppn 341033405 Eierbecher, met het PIM-

trefwoord: Eierdoppen. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Serviezen.  

 
 

Genrewijziging 
 
2018-10-3864 Harvey, Samatha. The   
ppn 416916708   western wind, eerste genre: 

hi, tweede genre: de. Het 
genre wordt: eerste genre: 
de, tweede genre: hi. 
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