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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Uit het volledige werk van de grote Russische 
schrijver Aleksandr Puškin (1799-1837) zijn de 
belangrijkste Werken in een soort canon uitgebracht 
in Van Oorschots De Russische bibliotheek. De ver-
taler Hans Boland heeft niet voor niets de Martinus 
Nijhoff vertaalprijs gekregen. De toneelstukken 
schitteren als een gerestaureerde Rembrandt. De 
mooiste gedichten en bekende vertellingen zijn 
opgenomen, zodat je in alle variatie een goed idee 
krijgt van het veelzijdige oeuvre. De karakters zijn 
nog steeds invoelbaar en veel culturen en lagen in de 
historische context komen aan bod. De ideale manier 
om kennis te maken met deze onsterfelijke schrijver. 
• De vulkaan van Klaus Mann is een emigranten-
roman uit 1939 (die voor het eerst verscheen bij 
Querido) die bericht over de lotgevallen van een 
groep intellectuelen en kunstenaars die Hitler-
Duitsland in 1933 zijn ontvlucht. Via een aantal 
individuele geschiedenissen – waarin de lezer onder 
anderen de auteur (1906-1949) zelf en zijn zus Erika 
herkent – ontstaat een indringend beeld van de 
psychische gesteldheid van de ballingen. Een 
eerlijke, anti-sentimentele roman die opvallend voor 
die tijd, naast theoretisch-politieke discussies op 
onverhulde wijze bericht over drugsgebruik en 
homoseksuele liefde. 
 
Non-fictie volwassenen  
• De ervaren logopedistes Janice Greenberg en 
Elaine Weitzman stelden Leren praten met plezier 
samen om de sociale, spraak- en taalontwikkeling 
van jonge kinderen te signaleren en bevorderen. Het 
is een praktische, op onderzoek gebaseerde benade-
ring van jonge kinderen. Dit handboek bevat diverse 
observatieformulieren en tips voor trainers en 
coaches die werken met opvoeders en 
groepsleidsters, voor leid(st)ers bij een kinderopvang, 
de peuterspeelzaal en leerkrachten van het jonge 
kind. Nuttig ook voor ouders met jonge kinderen 
alsook voor iedereen die de zorg heeft voor kinderen 
met een vertraagde sociale of taalontwikkeling. Deze 
uitstekende publicatie overtreft zonder meer alle 
publicaties op dit gebied. 

 
• Als ik opeens iemand anders was? Deze vraag 
van James Joyce (Ulysses) zou de lezer van de 
nieuwe dichtbundel Glas tussen ons van Toon 
Tellegen kunnen stellen. Tussen het ik en de ander 
zit een barrière, waardoor het kennen van de ander 
een probleem blijft. En wie is 'ik' en wat bezielt die ik 
in zijn pogingen zichzelf en de ander te begrijpen en 
te bereiken? Een handreiking is al een probleem, 
want van wie is die hand dan? En is de 'ik' van toen 
dezelfde als die van nu? Al dichtend relativeert 
Tellegen het woord 'ik' én de ander, want zijn wij niet 
allemaal overbodig? Deze kernvragen raken stuk 
voor stuk de problematische identiteit van de dichter, 
die de ander wel wil begrijpen en 'grijpen', maar weet 
dat het mistasten ook bij het leven hoort. Een 
sublieme bundel. 
• De toenemende bevolkingsgroei roept grote 
vragen op over het leefklimaat en de voedselvoor-
ziening. De tovenaar en de profeet van Charles C. 
Mann handelt over twee mensen die hierop geheel 
verschillende visies hadden. De eerste is William 
Vogt (1902-1968) die geloofde dat toenemende 
bevolking en welvaart zou uitmonden in een ramp. 
De tweede is Norman Borlaug (1914-2009) die vast 
geloofde in de oplossingen van wetenschap en 
techniek. Vogt en zijn volgelingen worden aangeduid 
als profeten, Borlaug en zijn discipelen als tovenaars. 
Na een biologische inleiding en een levensbeschrij-
ving van beide geleerden beschrijft Mann, die weten-
schappelijke kwesties helder uiteenzet, de perspec-
tieven van waaruit tovenaars en profeten de vier 
grote toekomstige uitdagingen beschouwen: voedsel, 
water, energie en klimaatsverandering. Steeds weer 
treft daarbij de evenwichtige en genuanceerde visie 
die beide partijen recht doet. 
 
Fictie jeugd 
• Linde Faas illustreerde al vele kinderboeken maar 
Ik neem je mee is de eerste uitgave die geheel op 
haar naam staat. In dit grote tekstloze prentenboek 
komt een meisje met een stapel papier, kleurpotloden 
en een ballon de kamer van een zieke jongen 
binnenlopen. Als ze begint te tekenen, komen haar 
tekeningen tot leven en beginnen zij en de jongen 
aan een fantastische reis. De lezer wordt meege-
zogen in hun droomreis door de uitbundige kleuren-
pracht en dynamiek van de illustraties. Tussendoor 
zijn er ook rustiger prenten, veel dromeriger van 
sfeer, wat zorgt voor een prettige afwisseling.  



 
Heerlijk boek om samen keer op keer te bekijken en 
een verhaal bij te verzinnen. Vanaf ca. 4 jaar. 
• Na vijf succesvolle prentenboeken van Tjibbe 
Veldkamp en Kees de Boer, nu een eerste lees-
boekje over Agent en Boef: Lol in de lucht, op AVI-
E3. Boef is weer eens ontsnapt, door aan grote 
ballonnen te gaan hangen. Agent gaat hem achterna, 
en ondertussen verdwijnen er steeds meer dingen de 
lucht in. De achtervolging zorgt voor de nodige 
spanning door een duidelijke structuur, en de 
situaties tijdens die achtervolging voor de nodige 
humor. De vlotte tekst en de dynamische, kleurrijke 
illustraties vormen samen het verhaal, waarbij de 
jonge lezer serieus wordt genomen. Vanaf ca. 6,5 
jaar. 
• Ahmed (14) is een Syrische vluchteling. Hij 
verbergt zich in de wijnkelder van het gezin van de 
Amerikaanse Max (13) in Brussel. Als Max hem 
ontdekt, probeert hij Ahmed zo veel mogelijk te 
helpen. Verscherpte waakzaamheid na een terreur-
aanslag in de stad zorgt ervoor dat Max een besluit 
neemt dat voor beide jongens grote gevolgen kan 
hebben. Niemandsjongen van Katherine Marsh is 
een aangrijpend verhaal over twee verschillende 
immigranten. Beiden voelen zich ontheemd en 
nemen grote risico’s om hun situatie te verbeteren. 
Actuele thema’s en fictie zijn verweven tot een 
boeiend geheel. Vanaf ca. 11 jaar. 
• De moeder van Twister is depressief sinds 
Twisters vader is verdwenen. Als Twister een brief 
van hem krijgt, besluit ze hem op te sporen. Ze krijgt 
hulp van de heks in het bos. Het magische en vooral 
duistere sprookje Twister van Juliette Forrest is 
krachtig verteld. De beschrijvingen van geuren en 
smaken zijn prachtig. Het taalgebruik is vaak 
symbolisch en toch kinds en eigen. Een sprookje 
waar je in wilt kruipen. Vanaf ca. 10 jaar. 
 
Non-fictie jeugd 
• Bakken met Jill van Jill Schirnhofer is gericht op 
meiden die graag net zulke mooie en lekkere dingen 
willen bakken als hun tv-idool Jill. Stap voor stap 
worden de recepten uitgelegd, soms met een kleine 
kleurenfoto ter verduidelijking. Er is veel aandacht 
voor de decoratie van de gerechten. Vrolijk en trendy 
bakboek voor hippe meiden die lekkere dingen willen 
maken, net als de populaire Jill. In dezelfde opzet 
verscheen o.a. 'Knutselen met Jill' (2016). Vanaf 
ca. 8 t/m 12 jaar. 

Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2018-26-2765,  Broeckhoven, Diane. De 
jrg. 2018, afl. 44,  buitenkant van meneer Jules. 
nr. 8 De aanbieding vervalt omdat 
ppn 419756442 in het bibliotheekadvies 

onterecht staat dat het een 
dwarsligger is. De titel wordt 
in deze a.i.-week (46, 2018) 
opnieuw aangeboden. 
U dient opnieuw te bestellen.  

 
 
 
Aanschafinformaties Media Aanbod bij 
de jaarwisseling 2018/2019 
 
Het kalenderjaar 2018 telt 52 volledige kalender-
weken. Er worden in 2018 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 
 
2018-50 VR 30-11 DI 18-12 
2018-51 VR 7-12 DO 27-12 
2018-52 VERVALT 
 
2019-1 VR 14-12 DI 8-1 
2019-2 VR 21-12 DI 15-1 
2019-3 VR 4-1 DI 22-1 
2019-4 VR 11-1 DI 29-1 
 
 
 
 



 
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 
 
Hoofdwoord 
 
2018-23-5233 Maar, Paul. Een zus voor 
2018-23-5234 Tes. Het hoofdwoord wordt: 
2018-23-5235  Maar, Anne. 
ppn 417401469   
 
Trefwoorden 
 
2010-46-5014 Schroeder, Knut. Thuisdokter  
ppn 330201034 voor dummies, met het 

trefwoord: Geneeskunde. 
Het trefwoord wordt: 
Ziekteverschijnselen; gidsen.  

2010-40-5296  Callens. Michiel. Zal ik de  
ppn 329807439 dokter bellen? 2, met het 

trefwoord: Geneeskunde. 
Het trefwoord wordt: 
Ziekteverschijnselen; gidsen.  

2009-42-2950  Koch, Hans. Diagnosewijzer,  
ppn 320438104 met het trefwoord: Genees-

kunde; encyclopedieën. Het 
trefwoord wordt: Ziektever-
schijnselen; gidsen.  

2014-27-1483  Bays,  Brandon. De helende  
ppn 377050636 reis, met het trefwoord: 

Holistische geneeswijze. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Spirituele geneeswijze.  

2010-03-2313  Bays,  Brandon. De helende  
ppn 323959725 reis, met het trefwoord: 

Holistische geneeswijze. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Spirituele geneeswijze.  

2018-09-3743  Bergman, Tabe. Nepnieuws- 
ppn 418849156 explosie, met het trefwoord: 

Desinformatie; massamedia; 
Nederland. Het trefwoord 
wordt: Nepnieuws; massa-
media; Nederland.  

2017-24-1506  Horst, Han van der.  
ppn 41672325X Nepnieuws, met het tref-

woord: Desinformatie; 
geschiedenis. Het trefwoord 
wordt: Nepnieuws; 
geschiedenis.  

 
 
 
 

SISO 
 
2018-25-0900  Kumai, Candice. Kintsugi, 
ppn 418242259 met het SISO-nummer: 

905.2. Het SISO-nummer 
wordt: 906.  

2018-12-5617 Pantzar, Katja. Leef met  
ppn 417099789 moed, kracht en vast-

beradenheid, met het SISO-
nummer: 905.2. Het SISO-
nummer wordt: 906.  

2017-47-3398  Nylund, Joanna. Sisu, met  
ppn 413642291 het SISO-nummer: 905.2. 

Het SISO-nummer wordt: 
906.  

2017-46-1854  Jackson, Jonny. Leef lagom,  
ppn 413492125 met het SISO-nummer: 

905.2. Het SISO-nummer 
wordt: 906.  

2017-27-4800  Jackson, Jonny. Leef hygge,  
ppn 413537005 met het SISO-nummer: 

905.2. Het SISO-nummer 
wordt: 906.  

2017-20-5278  Brones, Anna. Leef lagom, 
ppn 410626058 met het SISO-nummer: 

905.2. Het SISO-nummer 
wordt: 906.  

2017-15-3497  Dunne, Linnea. Lagom, met  
ppn 410247480 het SISO-nummer: 905.2. 

Het SISO-nummer wordt: 
906.  

2017-15-3497  Åkerström, Lola A. Lagom, 
ppn 40932116X met het SISO-nummer: 

905.2. Het SISO-nummer 
wordt: 906.  

2017-11-0260  Wiking, Meik. Lykke, met het 
ppn 409153265 SISO-nummer: 905.2. Het 

SISO-nummer wordt: 906.  
2016-47-4062  Bondt, Miriam de. Heel  
ppn 40743898X Holland hyggt, met het SISO-

nummer: 905.2. Het SISO-
nummer wordt: 906.  

2016-42-0828  Søderberg, Marie. Hygge,  
ppn 407546669 met het SISO-nummer: 

905.2. Het SISO-nummer 
wordt: 906.  

2016-26-5270 Wiking, Meik. Hygge, met het  
ppn 405349947 SISO-nummer: 905.2. Het 

SISO-nummer wordt: 906.  
2009-28-0066  Geertsen, Monique.  
ppn 320650855 Countryside, met het SISO-

nummer: 905.2. Het SISO-
nummer wordt: 906.  

2010-46-5014  Schroeder, Knut. Thuisdokter  
ppn 330201034 voor dummies, met het 

SISO-nummer: 601.1. Het 
SISO-nummer wordt: 604.3.  

2010-40-5296  Callens. Michiel. Zal ik de  
ppn 329807439 dokter bellen? 2, met het 

SISO-nummer: 601.1. Het 
SISO-nummer wordt: 604.3.  

2009-42-2950  Koch, Hans. Diagnosewijzer, 
ppn 320438104 met het SISO-nummer: 

601.1. Het SISO-nummer 
wordt: 604.3.  



 
2018-27-3096  Cremer, Jan. Jayne, met het  
ppn 418878501 SISO-nummer: Nederlands 

855.6. Deze titel wordt bij de 
fictie ingedeeld. het genre 
wordt: Erotiek.  

2014-27-1483  Bays,  Brandon. De helende  
ppn 377050636 reis, met het SISO-nummer: 

611. Het SISO-nummer 
wordt: 611.4.  

2010-03-2313  Bays,  Brandon. De helende  
ppn 323959725 reis, met het SISO-nummer: 

611. Het SISO-nummer 
wordt: 611.4.  

2017-24-1506  Horst, Han van der.  
ppn 41672325X Nepnieuws, met het SISO-

nummer: 903.9. Het SISO-
nummer wordt: 090.  

 
PIM 
 
2010-46-5014  Schroeder, Knut. Thuisdokter  
ppn 330201034 voor dummies, met het PIM-

trefwoord: Geneeskunde. Het 
PIM-trefwoord wordt: Ziekte-
verschijnselen.  

2010-40-5296  Callens. Michiel. Zal ik de  
ppn 329807439 dokter bellen? 2, met het 

PIM-trefwoord: Genees-
kunde. Het PIM-trefwoord 
wordt: Ziekteverschijnselen.  

2009-42-2950  Koch, Hans. Diagnosewijzer, 
ppn 320438104 met het PIM-trefwoord: 

Geneeskunde. Het PIM-
trefwoord wordt: Ziekte-
verschijnselen.  

2018-27-3096  Cremer, Jan. Jayne, met de  
ppn 418878501 PIM-categorie 22 Schrijvers 

en Boeken en het PIM-
trefwoord: Cremer. Deze titel 
wordt bij de fictie ingedeeld. 
het genre wordt: Erotiek.  

2014-27-1483  Bays,  Brandon. De helende  
ppn 377050636 reis, met het PIM-trefwoord: 

Holistische geneeswijze. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Spirituele geneeswijze.  

2010-03-2313  Bays,  Brandon. De helende  
ppn 323959725 reis, met het PIM-trefwoord 

Holistische geneeswijze. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Spirituele geneeswijze.  

2018-09-3743  Bergman, Tabe.  
ppn 418849156 Nepnieuwsexplosie, met het 

PIM-trefwoord: Desinfor-
matie. Het PIM-trefwoord 
wordt: Nepnieuws.  

2017-24-1506 Horst, Han van der.  
ppn 41672325X Nepnieuws, met de PIM-

categorie 20 Geschiedenis 
en het PIM-trefwoord: 
Desinformatie. De PIM-
categorie wordt: 12 
Communicatie. Het PIM-
trefwoord wordt: Nepnieuws.  

 

AVM 
 
Hoofdwoord 
 
2018-23-5237 Maar, Paul. Een zus voor  
ppn 418097798 Tes. Het hoofdwoord wordt: 

Maar, Anne.  
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