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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• David Lagercrantz voltooide Stieg Larssons 
Millennium-serie met Wat ons niet zal doden. Met De 
val van Turing levert hij opnieuw een meesterwerk af. 
In een mix van fictie en non-fictie wordt het verhaal 
verteld van de beroemde Britse wiskundige Alan 
Turing over wiens dood in 1954 veel gespeculeerd is. 
Fascinerend. 
• In een gevangenis in Zimbabwe schrijft Memory 
haar verhaal: van haar jeugd, haar adoptie door de 
blanke Lloyd, zijn dood en haar rol daarbij. Ze is 
veroordeeld voor moord op hem en schrijft op 
verzoek van een journalist haar herinneringen op. 
Petina Gappah schreef met Het boek van Memory 
een prachtige roman. 
• In de wildernis van Amy Belding Brown is een 
roman gebaseerd op een historische hoofdpersoon. 
Domineesvrouw Mary Rowlandson wordt eind 
zeventiende eeuw door een indianenstam ontvoerd. 
Het leven bij de indianen doet haar twijfelen aan haar 
waarden en geloof. Voor lezers die houden van 
Kristin Hannah of Karen Kingsbury. 
• ABBA zoekt Frida is een stripalbum van Maarten 
Vande Wiele dat eigenlijk helemaal niet over ABBA 
zelf gaat, maar over de ABBA-tributeband the Honey 
Honeys. De overeenkomsten met de levensverhalen 
van de originele ABBA-leden zijn niet toevallig, maar 
de auteur geeft er een eigen twist aan met veel 
relativerende humor.  
 
Non-fictie volwassenen  
• Troika hier, troika daar : het allermooiste bij elkaar 
is een bloemlezing uit het werk van taalvirtuoos 
Drs. P. Deze gevarieerde bundel, samengesteld door 
Renske de Greef en Ringo Maurer, geeft een over-
zicht van 'het allermooiste’ werk van Drs. P. (1919-
2015). Zeer geslaagd. 
• Over Donald Trump (1946), de Amerikaanse 
zakenman en Republikeinse politicus die in 2016 een 
gooi doet naar het Witte Huis, gaan Donald Trump : 
'Iedereen houdt van mij' van Charles Groenhuijsen 
en Nooit genoeg : de biografie van Donald Trump 
van Michael D'Antonio. 

 
• Meisje in het donker van Anna Lyndsey is het 
autobiografische verhaal van een vrouw met een 
lichtallergie die letterlijk in totale duisternis leeft. Voor 
de allergie is geen medische verklaring. Nuchter, 
soms bijna onderkoeld, maar zeker met een vleugje 
humor geschreven en goed vertaald. Filmrechten zijn 
inmiddels verkocht. 
• Window of my eyes : 75 jaar Harry Cuby Muskee 
met tekst van Albert Haar geeft een beschrijving in 
woord en beeld van het leven van Harry Muskee 
(1941- 2011) en zijn band Cuby + Blizzards. Uitgave 
bij de tentoonstelling 'Window of my eyes’ en de 
fototentoonstelling 'Blues from heaven’ in Drents 
Museum, Assen (nog t/m 17 april). 
 
Dvd en Blu-ray 
• The hunger games : Mockingjay part 2 is het 
vierde en laatste deel van een serie Amerikaanse 
tienerfilms naar de populaire trilogie van Suzanne 
Collins. Terwijl heel Panem in oorlog is bereiden 
Katniss (Jennifer Lawrence) en haar vrienden zich 
voor op de beslissende confrontatie met president 
Snow.  
• In de driedelige tv-serie van de VARA De 
terugkeer van de ijsvogel, torenvalk en bever volgt 
natuurfilmer Cees van Kempen in West-Brabant en 
directe omgeving drie teruggekeerde iconen van de 
Nederlandse natuur. De serie was de openingsfilm 
van het Wildlife Film Festival Rotterdam 2015. 
• De eerste Engelstalige film van Yorgos Lanthimos 
The lobster is een absurdistische romcom. In de 
nabije toekomst is het verboden om alleen te leven. 
Wie geen stel is, wordt gearresteerd en onder-
gebracht in 'Het Hotel', waar de singles een laatste 
kans krijgen. Wie niet binnen 45 dagen aan de 
man/vrouw komt, wordt omgetoverd in een dier naar 
keuze. In de hoofdrollen Colin Farrell, Rachel Weisz 
en Léa. Lanthimos won in Cannes de juryprijs. 
 



 
 



 
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. 
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SISO 
 
2015-14-3822  Vermeulen, Frouke. Vechten  
ppn 39612495X tegen verveling, met het 

SISO-nummer: 614.6. Het 
SISO-nummer wordt: 604.6.  
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