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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Toch een geluk is een bundel autobiografische 
strips waarin Barbara Stok haar persoonlijke 
belevenissen vanaf 2009 tekent. Ze begon toen te 
werken aan haar getekende biografie over Vincent 
van Gogh's laatste jaren waarmee ze veel succes 
had. Getekend in een heldere, strakke stijl, mooi 
ingekleurd. Onderhoudend 
• De schaduw van de stilte is het elfde boek in de 
Bernie Gunther reeks van de Britse auteur Philip Kerr 
die op eigen wijze werkelijkheid en fictie laat 
samenkomen aan de Franse Riviera, 1956. De 
gebeurtenissen worden verteld door Gunther zelf op 
de bekende vlotte en beeldende manier. Een prima 
boek voor de fans. 
• In Het geluk van een wijngaard van Maria Duenas 
neemt een ondernemer die zichzelf in het 19e-
eeuwse Mexico omhoog heeft gewerkt een zakelijke 
beslissing die zijn leven overhoop gooit. Om zijn 
problemen op te lossen reist hij naar Cuba en 
Spanje, waar hij in de sherryteelt terechtkomt. 
Uitstekende vakantielectuur. 
 
Non-fictie volwassenen  
• 1936 : wij gingen naar Berlijn van Auke Kok is een 
uitvoerig verslag van de Olympische Spelen in Berlijn 
in 1936, met de nadruk op de Nederlandse deelname 
aan deze omstreden nazi-spelen, in het bijzonder van 
zwemster Rie Mastenbroek en sprinter Tinus 
Osendarp. Een fascinerende inkijk in de sportwereld 
van toen. 
• Liefde in tijden van gebrek : memoires van een 
thuisloze is de autobiografie van Astrid Roemer die in 
2016 de P.C. Hooftprijs ontving voor haar gehele 
proza-oeuvre. Een onthutsende, ontregelende 
autobiografie met als thema hoe het is om dertig jaar 
gestalkt te worden. Maar gelukkig vertelt ze ook over 
de inspiratie voor werk. 
• Weight Watchers is een vertrouwde, succesvolle 
naam op het gebied van afvallen. Het nieuwe Feel 
Good Programma is aangepast aan de nieuwste 
inzichten. Feel good met Weightwatchers : 150 
recepten met Smartpoints® waarden is een goed 
basisboek voor mensen willen afvallen, al of niet via 
Weight Watchers. 
 
 

 
Jeugd fictie 
• In Niets gebeurd van Mark Janssen vinden Sara 
en Niek dat ze maar een saaie dag hebben gehad, 
maar op de uitermate kleurrijke, dynamische illus-
traties zien we dat al hun activiteiten gebeurd zijn met 
hulp van allerlei exotische wilde dieren. In alle 
illustraties wordt op een dromerige, sfeervolle wijze 
de magische grens tussen fantasie en werkelijkheid 
opgezocht, terwijl de droogkomische tekst vaak niet 
meer dan een halve regel beslaat. 
• Call (12) heeft een gruwelijk geheim: de ziel van 
Constantine Madden – Vijand van de Dood – heeft 
bezit genomen van zijn lichaam toen hij nog een 
baby was. Kent vader zijn geheim en is hij van plan 
hem te doden? De koperen vuist van Holly Black en 
Cassandra Clare is het tweede deel van de 
fantasyserie Magisterium over de magische strijd 
tegen heimelijke aanhangers van de ‘Vijand van de 
Dood’. 
• In Free run van Annemarie Bon wordt de 
Venezolaanse moeder van Ward (15) Nederland 
uitgezet, omdat ze hier illegaal verblijft. Ward gaat op 
zoek naar zijn biologische vader, ook al waarschuwt 
iedereen hem voor diens criminele praktijken. Het 
begin van het verhaal wekt meteen interesse op. Het 
is laagdrempelig en vraagt leestechnisch niet veel 
inspanning van de lezer. Door de  gevoelens en 
emoties van met name Ward zorgvuldig te verwoor-
den, zet Annemarie Bon een aansprekend portret 
neer. 
 
Non-fictie jeugd 
• Het brown beauty boek van Benay Weltevreden is 
vrij zeldzaam, omdat het zich helemaal richt op de 
donkere huid en zwart haar, van steil tot kroes. 
Behalve tips krijgt de doelgroep en passant het 
advies om zichzelf te blijven en bijvoorbeeld de huid 
niet te bleken en 'natural' te gaan (krullen niet 
gladstrijken). De auteur is een beautyblogger en 
maakt ook filmpjes voor Youtube.  
 
Dvd en Blu-ray 
• Het romantisch drama Brooklyn van John Crowley 
is gebaseerd op de roman (2009) van Colm Tóibín. 
Het verhaal speelt begin jaren 1950. Eilis Lacey 
(Saoirse Ronan) is een vrouw van begin twintig die 
met haar moeder en zus in een stadje in Zuidoost-
Ierland woont. Net als veel andere jonge Ieren in die  



 
tijd emigreert ze naar de VS, waar een baan voor 
haar is geregeld bij een warenhuis. Uiteindelijk moet 
ze kiezen tussen een leven in de VS en in Ierland en 
tussen twee liefdes. De film was genomineerd voor 
drie Oscars en een Golden Globe. 
 
Luisterboeken 
• Hugo Borst leest zelf zijn boek Ma (2015) voor. 
De bekende schrijver, columnist en journalist (1962) 
beschrijft zijn ervaringen met zijn zesentachtigjarige 
moeder die sinds enkele jaren aan dementie lijdt. 
Eerst woont ze nog in haar eigen flatje, later gaat zij 
naar een verpleeghuis. Borst beschrijft wat hij 
meemaakt, ziet en denkt, gemengd met herinne-
ringen aan zijn jeugd en latere leven. Een prachtig 
portret van zoon en moeder. De meeste stukjes zijn 
als column eerder gepubliceerd in het Algemeen 
Dagblad. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
 
2015-29-1599 Safier, David. 28 dagen. De  
ppn 394319702 trefwoorden worden: Verzet, 

en: Polen ; Wereldoorlog II.  
2016-08-3739 Safier, David. 28 Tage lang.  
ppn 394319702 De trefwoorden worden: 

Verzet, en: Polen ; Wereld-
oorlog II.  

2013-47-2725 Kirk, David. De erecode   
ppn 369874315 van de samoerai, met de 

trefwoorden: Japan, en: 
17e eeuw. De trefwoorden 
worden: Samoerai, en: 
Japan ; 17e eeuw.  

2015-27-0095 Kirk, David. De wraak van de  
ppn 394143825 Katana, met de trefwoorden: 

Samoerai, en: Japan, en: 
17e eeuw. De trefwoorden 
worden: Samoerai, en: 
Japan ; 17e eeuw.  

2015 12-1575 Bruggen, Carry van. De  
ppn 391595725 Verlatene, met de tref-

woorden: Joods milieu, en: 
20e eeuw. Het trefwoord 
wordt: Joods milieue ; 
20e eeuw.  

2010-39-4569 Tjioe-America, Mia. Beter  
ppn 329610767 met voeding, met de 

trefwoorden: Voeding ; 
Gezondheid ; Welvaarts-
ziekten, en: Voedingsleer. 
Het trefwoord wordt: 
Voedingsleer.  

2011-51-4019 Price, Weston A. Voeding en  
ppn 339254963 fysieke degeneratie, met de 

trefwoorden: Voeding ; 
Gezondheid ; Welvaarts-
ziekten, en: Voedingsleer ; 
Ziekten ; Preventie, en: 
Mondaandoeningen. 
Het trefwoord wordt: 
Tandbederf ; Gezonde 
voeding.  

2013-11-0878 Nagel, Ramiel. Genees  
ppn 3555262298 tandbederf, met het 

trefwoord: Tandbederf ; 
Natuurgeneeswijze. De 
trefwoorden worden: 
Tandbederf ; Gezonde 
voeding, en: Tandbederf ; 
Natuurgeneeswijze.  

 
SISO  
 
2011-51-4019 Price, Weston a. Voeding en  
ppn 339254963 fysieke degeneratie, met het 

SISO-nummer: 628.4. Het 
SISO-nummer wordt: 615.3.  

 
PIM 
 
2010-39-4569 Tjioe-America, Mia. Beter  
ppn 329610767 met voeding. De Pim-

categorie wordt: Eten en 
Drinken, het PIM-trefwoord 
wordt: Voedingsleer.  

2011-51-4019 Price, Weston A. Voeding en  
ppn 339254963 fysieke degeneratie. De PIM-

categorie wordt: Lichaam en 
Gezondheid, en het PIM-
trefwoord wordt: Tand-
verzorging.  

  
Leeftijdsindeling 
 
2015-26-5464 Samson, Gideon.  
ppn 394063503  Eilanddagen, met leeftijds-

indeling: B. Leeftijdsindeling 
wordt: C.  

 
Genre-indeling 
 
2015-25-3656 Masters, Mathilda.  
ppn 397248563  De keukenprins van Mocano: 

het geheim achter het 
fornuis, zonder genre. 
Het genre wordt: de.  
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