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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• In de vijfde Rönning & Stilton-thriller Koudvuur 
van Cilla & Rolf Börjlind onderzoekt Olivia Rönning 
een bomaanslag in Stockholm, terwijl Tom Stilton, die 
worstelt met de demonen uit zijn verleden, in 
Thailand op zoek gaat naar een man die zich 
schuilhoudt in de jungle. Verrassende ontknoping. 
Eerdere delen zijn verfilmd als tv-serie (NPO3). 
• De klassieker De lotgevallen van Klaasje 
Zevenster van Jacob van Lennep, oorspronkelijk 
verschenen in 1865, werd door Gera de Bruijn 
bewerkt en ingekort tot een frisse roman die met 
duivels plezier is geschreven. Door de bewerking 
heel goed leesbaar in de huidige tijd. Vergeet 
Dickens: wij hebben Van Lennep!  
• De dief van Korinte van Tessa Afshar is een 
Bijbelse roman. De auteur schreef dit boek speciaal 
voor niet-christelijke lezers: fictie waarin enkele 
Bijbelse figuren voorkomen en ook de rijkdom van 
het Evangelie wordt uitgelegd. Over een jong meisje 
dat aan een opgedrongen huwelijk ontkomt en de 
apostel Paulus ontmoet. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Ton Vink beschrijft in Onder eigen regie : zelf-
euthanasie belicht twintig gevallen waarin mensen op 
humane wijze hun leven beëindigden op een zelf 
gekozen manier. Hoewel het onderwerp verdrietig en 
dramatisch is, is het geen somber boek geworden. 
Een goede dood is ook iets om blij mee te zijn. 
• Christoph M. Bamberger is medisch specialist en 
gefascineerd door het slaapgedrag. In Beter slapen 
in 7 stappen geeft hij aan de hand van theorieën, 
ervaringen en opdrachten de lezer een goed beeld 
van de mogelijkheden om het eigen slaapprofiel te 
perfectioneren. Door de laagdrempelige stijl toe-
gankelijk voor een brede lezersgroep. 
• Het Haagse Binnenhof gaat vanaf 2020 op de 
schop en zal dan jarenlang niet toegankelijk zijn. Veel 
ruimten zijn nu al niet bestemd voor het grote publiek 
omdat het de werkomgeving van politici en ambte-
naren is. In Interieurs van het Binnenhof zijn alle 
representatieve kamers en zalen beschreven en in 
beeld gebracht. 

 
Fictie jeugd 
• 1 Engels dorpje, 2 rijke heren, 3 landhuizen, 
4 huwelijksaanzoeken, dat kan maar één klassieker 
zijn: Trots en vooroordeel van Jane Austen. Maar nu 
om tot tien te leren tellen voor peuters, waarbij hun 
voorlezers een glimlach over deze vondst niet zullen 
kunnen onderdrukken. En Alice in Wonderland om de 
kleuren te leren. Twee boekjes in de BabyLit-reeks, 
omdat je met literatuur niet vroeg genoeg kunt 
beginnen! 
• Dirk de Dappere en de Prinses van Aanstel is een 
hilarisch prentenboek over de dapperste ridder van 
het land, die er schoon genoeg van krijgt om steeds 
weer de aanstellerige prinses Annabel te hulp te 
moeten schieten. Door de vele grappige details in de 
illustraties wordt het verhaal nog veel uitgebreider 
verteld. Heerlijk om voor te lezen aan kinderen vanaf 
ca. 4 jaar.  
 
Non-fictie jeugd 
• In Expeditie Dalton van René Berends volgen we 
twee kinderen uit groep 7 die onderzoek doen naar 
wat Daltononderwijs nu eigenlijk inhoudt en hoe het 
is ontstaan. De rijk geïllustreerde uitgave wijze, uniek 
in zijn soort, geeft een goed beeld voor  toekomstige 
Daltonleerlingen van deze in ons land populaire 
onderwijsvorm. Vanaf ca. 9 t/m 11 jaar. 
• In Machinebrein van Albert Epping volgen, na 
basisuitleg van Scratch, drie lessen met  Makeblock 
pakketten (worden niet meegeleverd). Deze pakket-
ten bevatten o.a. microcontrollers, robots, sensoren 
die als bouwmateriaal gebruikt worden. Goed opge-
bouwd lesboek met stapsgewijze uitleg om de basis-
principes van het programmeren bij te brengen. Ook 
bruikbaar in een Fablab of medialab in de bibliotheek. 
Vanaf ca. 10 t/m 14 jaar. 
 
Fictie buitenlands volwassenen 
• In de thriller A noise downstairs van Linwood 
Barclay probeert een mishandelde docent de draad 
op te pakken door een boek te gaan schrijven over 
zijn belevenissen. Met natuurlijke dialogen en op een 
nonchalante manier weet Barclay de lezer tot het 
laatst in het ongewisse te laten. 



 
• Het verhaal ‘Cat Person’ van Kristen Roupenian 
ging na publicatie in The New Yorker in 2017 ‘viral’ 
en maakt nu onderdeel uit van You know you want 
this. De verhalen geven ongemakkelijke en hilarische 
schetsen van relaties waarin mensen elkaar 
nauwelijks kennen en er niet in slagen een hechte 
band te krijgen. Wordt een HBO-serie. 
 
Aankondiging! 
Verdeeld over de a.i.-weken 9 t/m 12, 2019 bieden 
we de oorspronkelijk Poolse fantasy-serie The 
Witcher aan. Voorafgegaan door twee verhalen-
bundels bestaat de serie uit 5 delen. Wordt een 
Netflix serie (2020) en is een populaire game.  
 
Dvd en Blu-ray 
• The girl in the spider’s web van Fede Alvarez is 
de tweede Amerikaanse Millenniumfilm. Het verhaal  
is gebaseerd op het vierde boek in de serie, Wat ons 
niet zal doden, geschreven door David Lagercrantz 
met toestemming van de erven van Stieg Larsson. 
De hoofdrol van hacker Lisbeth Salander is nu voor 
Claire Foy, Sverrir Gudnason is onderzoeksjournalist 
Mikael Blomkvist.  
• De televisieserie Rail away wordt vanaf 1996 
uitgezonden door de EO. In elke aflevering vormen 
markante spoorlijnen het uitgangspunt om uitstapjes 
te maken naar bijzondere locaties of culturele 
bezienswaardigheden in de omgeving en om de vaak 
prachtige landschappen te tonen. 
In de a.i.-weken 9 en10 worden in totaal elf dvd-sets 
aangeboden met afleveringen van de serie. Daarbij is 
ook de 200ste aflevering van Rail Away, die werd 
uitgezonden in januari 2019 en is opgenomen in het 
treinenland bij uitstek: Zwitserland.  

Aanlevering van de a.i.-pakketten in 
februari en maart 2019 
 
In verband met het inkorten van de besteltermijn voor 
bibliotheken van 3 naar 2 weken ontvangt u hierbij 
een overzicht met data waarop de a.i.-pakketten 
volgens schema bij de bibliotheken zijn. 
NBD Biblion zal in de betreffende .a.i.-weken iets 
kleinere pakketten aanbieden aan de bibliotheken 
zodat u voldoende tijd heeft om de bestellingen rond 
te krijgen.  
Bovendien zullen we ervoor zorgen dat u de 
pakketten iets eerder geleverd krijgt. 
 
Onderstaand de data waarop de bestellingen bij 
NBD Biblion binnen moeten zijn. 
 
 pakket bij de bestellingen uiterlijk 
a.i.-week bibliotheek bij NBD Biblion 
 
8 VR 8-2 DI 26-2 
9 VR 15-2 DI 5-3 
10 VR 22-2 VR 8-3 
11 VR 1-3 DI 12-3 
12 VR 8-3  DI 19-3 
13 VR 15-3 DI 26-3 
 
 
 
 
Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2018-33-0391, Retera, Mark. Dirkjan. 
 jrg. 2019, afl. 6, Deel 24. De titel is  
nr. 0025 abusievelijk voor  
ppn 419390499 volwassenen aangeboden.  

De titel komt te vervallen en 
wordt zo spoedig mogelijk 
opnieuw aangeboden voor 
de jeugd.  

 
 
 
 
 



 
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 
 
SISO 
 
2018-16-2274  Dumon Tak, Bibi. Laat een 
ppn 417445415 boodschap achter in het 

zand, met het SISO-nummer: 
J Nederlands 876. Het SISO-
nummer wordt: J Nederlands 
875.  

2017-46-1954  De Cock, Charlotte. A  
ppn 418884935 journey with Charlotte, met 

het SISO-nummer: 737.9. 
Het SISO-nummer wordt: 
België 737.9.  

2018-24-5911 Artymowska, Aleksandra.  
ppn 420556109 Reis om de wereld in 80 

spelletjes, met het SISO-
nummer: AJ 621.7. Het 
SISO-nummer wordt: 
J 621.7.  
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