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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• In Hoe je verliefd wordt op een zwerver die in de 
bosjes woont van Emmy Abrahamson woont de 
Zweedse Julia in Wenen waar ze de dakloze 
Canadees Ben ontmoet. Ondanks hun verschillende 
levensstijlen vallen ze voor elkaar. Liefdesroman met 
een aantrekkelijke schrijfstijl, humor en een originele 
verhaallijn. 
• De tweeling van Lillian van Bael is het tweede 
deel van de reeks Tussen de rendieren geboren. 
Tijdens de Grote Noordse Oorlog (1700-1721) 
worden de Saami (Lappen) bedreigd in hun terug-
getrokken bestaan met hun rendieren. Niet te missen 
voor lezers van het eerste deel. 
• Voor liefhebbers van de televisieserie Dokter 
Tinus, waarvan het vijfde seizoen eind 2016 afliep, 
is er dan nu het boek Dokter Tinus. In twaalf hoofd-
stukken kan de lezer de eerste afleveringen her-
beleven. Met een voorwoord van Thom Hoffman. 
Er staan meer delen op stapel. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Waarom ik niet weigerde : een verhaal over de 
Tweede Wereldoorlog die voor vele Nederlandse 
jongens 10 jaar duurde bevat de herinneringen van 
Jaap Duppen, een soldaat van communistische 
overtuiging, aan zijn inzet in de guerrillaoorlog in 
Indonesië in 1949-1950, met kritiek op 
oorlogsmisdaden, corruptie en racisme. 
• De biografische essays in De argonauten 
behandelen de sekserollen (gender) van auteur 
Maggie Nelson, haar partner, hun kinderen en naaste 
vrienden. Een origineel en inspirerend boek dat werd 
bekroond met de National Book Critics Circle Award 
2015 en enthousiast is besproken.  
• Mensenhandelaren : hoe jihadisten en IS 
ontvoeringen en de handel in vluchtelingen tot een 
miljardenindustrie maakten van Loretta Napoleoni 
gaat over de criminelen die geld verdienen aan de 
vluchtelingenstroom uit het Midden-Oosten en Afrika 
en over de ontvoering van westerlingen in deze 
regio's.  
  

 
Fictie jeugd 
• Het offer van de Baobab is het eerste deel in de 
reeks Vic Falls Missions van Kate Kriske. Marcus 
(16) mag deel gaan uitmaken van een geheim team  
 
van jonge spionnen, SPAT. Als hij op school een 
overtreding begaat, denkt hij dat het avontuur niet 
doorgaat. Een nieuwe Alex Rider is opgestaan!  
• In de hongerwinter van 1944-1945 is er nauwelijks 
iets te eten voor de kinderen in de stad. In Naar het 
noorden van Koos Meinderts moet Jaap (11) met zijn 
broertje en zusje naar Friesland om aan te sterken. 
Maar ze worden niet in hetzelfde gezin geplaatst. 
Ondertussen gaat de oorlog gewoon door en vraagt 
Jaap zich af wanneer hij zijn ouders weer terugziet. 
Zouden ze nog wel leven? En hoe vergaat het Nel en 
Kleine Kees?  
• Drie delen uit de nieuwe serie 'Tijgerlezen', 
boeken voor beginnende lezers waarbij geen 
rekening is gehouden met technische leesniveaus 
maar leesplezier vooropstaat. Hoog en laag van 
Annie M.G. Schmidt, Sammie de fantastische van 
Abby Hanlon (vertaald door Edward van de Vendel) 
en Bobbi Bolhuis, redder in nood van Kate DiCamillo 
met tekeningen van Loes Riphagen. 
 
Non-fictie jeugd 
• Kak! zei de ezel is een tweetalige bundel met 101 
nonsensversjes. Op de linkerbladzijden staan de 
originele versjes in het Engels, op de rechter-
bladzijden staan de Nederlandse vertaling en van 
Koos Meinderts. De versjes geven een mooi inkijkje 
in de fantasierijke, open geest van Meinderts. Het 
boek is prachtig en met veel zorg geïllustreerd. De 
vele met waterverf ingekleurde pentekeningen zijn 
herkenbaar, sluiten uitstekend aan bij de teksten en 
zijn een feest om naar te kijken.  
• In Harry Potter en het vervloekte kind van 
J.K. Rowling e.a. is het negentien jaar later. Harry 
Potter (37) is vader van drie kinderen en heeft een 
zware baan op het Ministerie van Toverkunsten. 
Zoon Albus sluit vriendschap met Scorpius, zoon van 
voormalige vijand Draco Malfidus. Ze gaan proberen 
de overleden Carlo Kannewasser met een Tijd-
verdrijver weer tot leven te wekken, met alle ge-
volgen van dien. Ondanks dat het verhaal als een 
toneelstuk is gedrukt, is het gemakkelijk te lezen door 
subtiele beschrijvingen van de scènes.  



 
• Wat deden ridders precies? Hoe werd je ridder? 
Wat voor uitrusting had je en welke wapens waren 
er? Via professor Kleinbrein en zijn intelligente konijn 
vertelt Sarah Devos in Wonderlijke weetjes en 
fascinerende feiten over de ridders met humor over 
de riddertijd. Ook de kindertijd in de middeleeuwen 
komt aan bod. De getekende illustraties in zwart-wit 
zijn net als de tekst humoristisch en informatief.  
 
Dvd en Blu-ray 
• De fantasyfilm Miss Peregrine’s peculiar children 
van Tim Burton is gebaseerd op de young adult-
roman van Ransom Riggs. De 16-jarige Jake (Asa 
Butterfield) woont in Florida en hoorde als klein 
jongetje van zijn opa altijd verhalen over diens jeugd 
in een weeshuis in Wales met kinderen die zeer 
ongewone vaardigheden hadden, zoals zweven of 
vuur maken met hun handen. Wanneer opa een 
gruwelijke dood sterft, gaat Jake op zoek naar het 
kindertehuis.  
• Timur Bekmambetov waagde zich aan een 
nieuwe verfilming van de roman Ben-Hur van Lew 
Wallace. In deze historische spektakelfilm zien we 
Jack Huston en Toby Kebbell als de Joodse Judah 
Ben-Hur en de Romeinse Messala, adoptiefbroers 
die opgroeien in een rijk Joods gezin. Ze raken van 
elkaar vervreemd en door toedoen van Messala 
wordt Ben-Hur veroordeeld tot de galeien. Hij weet te 
ontsnappen en keert jaren later terug, op zoek naar 
wraak.  
• Sonita is een documentaire van de Iraanse 
regisseur Rokhsareh Ghaem Maghami. Hoofd-
persoon is de 15-jarige Sonita, een Afghaanse 
vluchteling die met haar oudere zus in Teheran 
woont. Tegen ongeschreven afspraken in de film-
wereld in bemoeit de regisseuse zich met het leven 
van Sonita die uitgehuwelijkt dreigt te worden. 
Winnaar van de IDFA-publieksprijs 2015. 
 
 
 

Buitenlandse romans 
 
Het weekaanbod Buitenlandse fictie komt deze week 
(a.i.-week 52, 2016) te vervallen. 
 
 
 
Aanschafinformaties Media Aanbod bij 
de jaarwisseling 2016/2017 
 
Het kalenderjaar 2016 telt 52 volledige kalender-
weken. Er worden in 2016 ook 52 a.i.-weken 
uitgebracht. 
 
In verband met de feest- en vrije dagen rond de 
jaarwisseling van 2016 ontvangt u een overzicht met 
data waarop de a.i.-pakketten volgens schema bij de 
bibliotheken zijn. 
Inmiddels ontvangt u het pakket meestal vroeger, 
door eerdere verzending. 
Daarnaast de data waarop de bestellingen bij 
NBD Biblion binnen moeten zijn. 
 
a.i.-week a.i.’s uiterlijk bij bestellingen uiterlijk
 de bibliotheken bij NBD Biblion 
 
2016-50 di 6-12 di 20-12 
2016-51 di 13-12 di 27-12 
2016-52 vr 16-12 di 3-1 
 
2017-1 vr 23-12 di 10-1 
2017-2 wo 28-12 di 17-1 
2017-3 di 10-1 di 24-1 
 



 
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 
 
2007-08-0-166 Dyer, Wayne. Niet morgen, 
ppn 298891700 maar nu, met het trefwoord: 

Rationeel-emotieve therapie. 
Het trefwoord wordt: Zelf-
verwerkelijking.  

 
SISO 
 
2007-08-0-166 Dyer, Wayne. Niet morgen,  
ppn 298891700 maar nu, met het SISO-

nummer: 607.33. Het SISO-
nummer wordt: 172.  

2007-08-0-166 Dyer, Wayne. Niet morgen,  
ppn 298891700 maar nu, met het PIM-

trefwoord: Rationeel-
emotieve therapie. Het PIM-
trefwoord wordt: Zelfver-
werkelijking.  

2007-08-0-166 Dyer, Wayne. Niet morgen,  
ppn 298891700 maar nu, met de PIM-

categorie: Lichaam en 
Gezondheid. De PIM-
categorie wordt: Geestelijk 
leven.  

2010-38-4086  McEvilley, Thomas. Art, love, 
ppn 329579207 friendship, met het SISO-

nummer: 705.8. Het SISO-
nummer wordt: Servië: 
707.8.  

2010-13-5017  Westcott, James. When  
ppn 324630840 Marina Abramovic dies, met 

het SISO-nummer: 705.8. 
Het SISO-nummer wordt: 
Servië 707.8.  

2009-52-5042  Biesenbach, Klaus Peter.  
ppn 322544238 Marina Abramovic, met het 

SISO-nummer: 705.8. Het 
SISO-nummer wordt: Servië 
707.8.  

2009-30-2125  Richards, Mary. Marina  
ppn 32033788X Abramovic, met het SISO-

nummer: 705.8. Het SISO-
nummer wordt: Servië 707.8.  

2009-04-5502  Stiles, Kristine. Marina  
ppn 315931752 Abramovic, met het SISO-

nummer: 705.8. Het SISO-
nummer wordt: Servië 707.8.  
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