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Mediaberichten

Bij dit nummer

Fictie volwassenen 
•   In Voet bij stuk steekt Joseph Pearce de draak 
met de literaire wereld. Na het wegvallen van een 
bevlogen directeur wordt een commercieel ingestelde 
vrouw manager van een literaire uitgeverij. Een 
geslaagde satire, herkenbaar voor velen die 
werkzaam zijn in door ‘vermanaging’ geteisterde 
sectoren.
•   Het postuum uitgegeven Vrijdagen bij Enrico’s van 
Don Carpenter (1932-1995) gaat over een groep 
schrijvers in Amerika omstreeks de jaren 1960-1970. 
Een fascinerende roman over schrijverschap, liefde, 
vriendschap en rivaliteit. Jonathan Lethem ontdekte 
het manuscript van dit meesterwerk en voltooide het.
•   In Liefde tussen 5 en 7 interviewt een journaliste 
mensen die vreemdgaan. Ze komt bij toeval achter 
het dubbelleven van haar man en tussen 17.00 en 
19.00 uur overdenkt ze dit en komt tot een 
tegendaad. Roman met een verrassend plot van 
Wanda Reisel die ook voor film, toneel en televisie 
schrijft. 
•   De biografische roman Anna Magdalena Bach 
van Eleonore Dehnerdt beschrijft het leven van Anna 
Maria Wilke (1701-1760), de tweede echtgenote van 
Johann Sebastian Bach. Recent onderzoek heeft 
aangetoond dat sommige Bachcomposities mogelijk 
van haar hand zijn.
 
Non-fictie volwassenen 
•   Een hilarisch boekje over de zin en vooral onzin 
van diëten en de uitwassen daarvan is Ik wil wat zij 
heeft van Rebecca Harrington, die veertien celebrity 
diëten uitprobeerde zoals het Vijf-Handen-Dieet van 
Victoria Beckham en het dieet van Liz Taylor 
(gecontroleerd volproppen). 
•   Easy Iceland van Dagny Ros Asmundsdottir is 
een IJslands kookboek met een knipoog naar de hele 
wereld, maar vooral naar België. De verrassing zit ‘m 
in de ongewone combinaties van ingrediënten. De 
schrijfster is kok in een Belgisch tv-programma en 
heeft een cateringbedrijf in Antwerpen. 

•   Iedere hondeneigenaar wil dat zijn/haar hond 
gelukkig en vrolijk is. Arjan Postma (boswachter, 
bekend van tv-programma’s) geeft in Buiten met je 
hond tips over o.a. hoe een lekkere strandwandeling 
kan bijdragen aan het plezier van hond en baasje. 
Een praktisch boek.
•   Het rendementsdenken in het onderwijs staat 
onder druk. Steeds meer komen politiek en 
onderwijsveld daarbij tegenover elkaar te staan: de 
politiek wil meetbare resultaten, het onderwijs 
natuurlijk ook, maar wil dat niet tot doel verheffen. 
Zijn de kansen aan het keren? De Cito-toets heeft 
aan invloed ingeboet, de Vereniging van 
Hogescholen wil af van prestatieafspraken, UvA-
studenten protesteerden tegen het 
rendementsdenken. Maar staatssecretaris Dekker 
blijft hardnekkig vasthouden aan de alom 
bekritiseerde rekentoets en het eveneens verfoeide 
omdraaien van eerste en tweede correctie bij het 
centraal schriftelijk examen. Wat staat er tegenover 
het rendementsdenken? Welke invulling moet het 
onderwijs dan krijgen? Voor een antwoord daarop 
kan men terecht bij Gert Biesta en zijn boek Het 
prachtige risico van het onderwijs.
•   De laatste Limburgse mijn die werd gesloten, was 
de Oranje-Nassau te Heerlen op 31 december 1974. 
Na de sluiting van de mijnen liep de werkloosheid in 
de regio snel op; verpaupering en criminaliteit namen 
toe. Dat laatste werd onlangs nog in de vorm van een 
vader-zoondrama sterk in beeld gebracht in de 
Nederlandse film Gluckauf ('Kom veilig boven' in het 
Zuid-Limburgs) van Remy van Heugten. De mijnen 
zijn altijd ook een intrigerende plek voor fotografen 
geweest. De Staatsmijnen zetten er na de Tweede 
Wereldoorlog zelfs een eigen fotodienst voor op. 
Uit de miljoen historische opnamen die dat heeft 
opgeleverd, is een selectie van de mooiste 
zwart-witfoto's opgenomen in het boek Onder onze 
voeten.
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Luisterboeken
•   In juni zijn bij de uitgeverijen Leopold, Ploegsma 
en Querido zes luisterboeken voor kinderen 
verschenen, deels helemaal nieuw, deels in een 
nieuw jasje. Keteltje: prinses op les: de leukste 
prinsessenverhalen van Jeska Verstegen wordt 
voorgelezen door Jenny Arean die ook het Keteltje-
lied zingt. De 6-jarige prinses Keteltje moet nog veel 
leren voor ze een 'echte' prinses is, bijvoorbeeld 
koninklijk zwaaien, lintjes doorknippen of keurig 
telefoneren. Verder onder meer Ties en Trijntje op de 
boerderij van Yvon Jaspers en Abeltje van Annie 
M.G. Schmidt, voorgelezen door Flip van Duijn.

Dvd en Blu-ray
•   Inherent vice van Paul Thomas Anderson is 
gebaseerd op een roman van Thomas Pynchon, 
vertaald als Eigen gebrek. In Los Angeles, voorjaar 
1970, raakt privédetective Larry 'Doc' Sportello 
(Joaquin Phoenix) betrokken bij een ingewikkeld 
complot, waarbij hij in aanraking komt met een reeks 
vreemde types. Genomineerd voor een Oscar en 
twee Golden Globes.

Vervallen aanbiedingen

Boeken

2014-47-2725,              Stoffels, Maren. Ik denk dat 
jrg. 2015, afl. 25,           dit het einde is. De aan-
volgnr. 0241                  bieding komt vanwege 
ppn 383764882             een technisch probleem te 

vervallen. 
2014-41-4818,              Schelvis, Jaap. Praktijkboek 
jrg. 2015, afl. 25,           fotografie. De aanbieding 
volgnr. 0149                  komt vanwege een technisch 
ppn 382648080             probleem te vervallen. 
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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 
Catalogusonderhoud.

Boeken

Hoofdwoorden

2014-26-0395               Nederhorst, Guusje. Hallo 
ppn 376382007             Nederland, met het 

hoofwoord: Nederhorst, 
Guusje. Het hoofdwoord 
wordt: Geesink, Louise. 

2011-26-5704               St. John Mandel. Aria voor 
ppn 334575095             een verleden, met het 

hoofwoord: St. John Mandel, 
Emily. Het hoofdwoord wordt: 
Mandel, Emily St. John. 

2012-46-1407               St. John Mandel. The Lola 
ppn 353009369             Quartet, met het hoofwoord: 

St. John Mandel, Emily. Het 
hoofdwoord wordt: Mandel, 
Emily St. John. 

2015-04-2490               St. John Mandel. Station 
ppn 389904376             eleven, met het hoofwoord: 

St. John Mandel, Emily. Het 
hoofdwoord wordt: Mandel, 
Emily St. John. 

2015-16-5086               St. John Mandel. The 
ppn 392540673             singer’s gun, met het 

hoofwoord: St. John Mandel, 
Emily. Het hoofdwoord wordt: 
Mandel, Emily St. John. 

2015-16-5087               St. John Mandel. Last night 
ppn 392539608             in Montreal, met het 

hoofwoord: St. John Mandel, 
Emily. Het hoofdwoord wordt: 
Mandel, Emily St. John. 

Trefwoorden

2010-26-1305               Gottschal, Tessa. Ik voel 
ppn 327946377             (n)iets voor verandering, met 

het trefwoord: Psychologie; 
Esoterische visie. Het 
trefwoord wordt: Esoterische 
psychologie. 

2011-16-4463               Derksen, Rob. Bekijk ze 
ppn 333072529             eens als mensen, met het 

trefwoord: Psychologie; 
Esoterische visie. Het 
trefwoord wordt: Esoterische 
psychologie. 

SISO

2014-03-2746               Hilbers, Dirk. Canary Islands 
ppn 37086106X            *1*Lanzarote and 

Fuerteventura, met het SISO-
nummer: Spanje 995.3.Het 
SISO-nummer wordt: 
Canarische Eilanden 995.3. 

PIM

2013-50-0203               Eldering, Lotty. Cultuur en 
ppn 370518055             opvoeding. De PIM-

kenmerken ontbreken. 
De PIM-categorie wordt: 
05 Opvoeding en Onderwijs. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Interculturele opvoeding. 

2011-26-5516               Eldering, Lotty. Cultuur en 
ppn 334561612             opvoeding. De PIM-

kenmerken ontbreken. 
De PIM-categorie wordt: 
05 Opvoeding en Onderwijs. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Interculturele opvoeding. 

2008-38-0113               Eldering, Lotty. Cultuur en 
ppn 297763687             opvoeding. De PIM-

kenmerken ontbreken. 
De PIM-categorie wordt: 
05 Opvoeding en Onderwijs. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Interculturele opvoeding. 

2012-26-4078               Happy handmade christmas, 
ppn 343556707             met de PIM-categorie: 08 

Hobby’s. De PIM-categorie 
wordt: 07 Feesten. 

Genre-indeling

2011-28-1926               Erdkamp, Jos. De zaak 
ppn 336280343             Berthe Janvier, met de 

genres: sb, de, en hi. 
De genres worden de, en hi. 

2012-07-2768               Erdkamp, Jos. De zaak 
ppn 340480270             Berthe Janvier, met de 

genres: sb, de, en hi. 
De genres worden de, en hi. 

2013-43-5267               Erdkamp, Jos. Alix Janvier 
ppn 369537971             en het rendez-vous met een 

moordenaar, met de genres: 
sb, de, en hi. De genres 
worden de, en hi. 

2014-44-0183               Erdkamp, Jos. Alix Janvier 
ppn 383365090             en het rendez-vous met een 

moordenaar, met de genres: 
sb, de, en hi. De genres 
worden de, en hi. 

2014-47-2698               Schmidt, Annie M.G. Jip en 
ppn 383765404             Janneke: dierenvrienden, 

genre: bs. Het genre wordt: 
di. 
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Leeftijdsindeling 

2014-47-2698               Schmidt, Annie M.G. Jip en 
ppn 383765404             Janneke: dierenvrienden, 

leeftijd: s. Leeftijd wordt: p. 
2014-49-4788               Gemert, Gerard van. Rare 
ppn 384070345             fratsen, met leeftijdsindeling: 

A. Leeftijdsindeling wordt: B. 
2014-48-4552               Tardio, Natasza. Meedogen-
ppn 384017436             loos, met leeftijdsindeling: C. 

Leeftijdsindeling wordt: D. 

AVM

2014-49-4877               Diks, Fred. Koen Kampioen 
ppn 383945526             komt in de krant, met als 

tweede verantwoordelijke: 
Murck, Tim. De tweede 
verantwoordelijke is: 
Schuring, Job. 

Trefwoorden

2012-46-0928               Gesneuveld / een film van 
ppn 352765909             Robert Oey, met het eerste 

trefwoord: Dood; 
Nederlandse militairen; 
Afghanistan; Psychologische 
aspecten; Verhalen, en het 
tweede trefwoord: 
Rouwproces; Verhalen. Het 
eerste trefwoord wordt: 
Nederlandse militairen; 
Oorlogsslachtoffers; 
Afghanistan; Rouwproces; 
Verhalen. Het tweede 
trefwoord vervalt. 


