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Mediaberichten

Bij dit nummer

Fictie volwassenen 
•  In J. Kessels (filmeditie) van P.F. Thomése toeren 
twee oudere jongeren in een walm van 
sigarettenrook en countrymuziek van Tilburg naar de 
rosse buurt van Hamburg om een precair klusje te 
klaren. Verfilmd door Erik de Bruyn, met onder 
anderen Fedja van Huêt en Frank Lammers. De film 
ging onlangs in première.
•  De vlasfabriek is het tweede deel van een trilogie 
over de vlasteelt in de Hoeksche Waard in de jaren 
twintig van de twintigste eeuw. Gerda van 
Wageningen beschrijft in deze mooie en interessante 
streekroman de gevolgen van allerlei 
maatschappelijke veranderingen. De karakters zijn 
echte mensen. 
•  In Reflex van Maud Mayeras keert politiefotografe 
Iris Baudry terug naar haar geboorteplaats waar de 
zaak van een vermoord kind overeenkomsten 
vertoont met die van de moord op haar zoon (6) elf 
jaar geleden. Een intelligent geschreven thriller met 
veel aandacht voor de psychologische ontwikkeling 
van de dader.
•  In De komst van de wolven van Sarah Hall is een 
zwangere zoöloge betrokken bij een project voor 
herintroductie van de wolf in Noord-Engeland. Deze 
met vaart geschreven roman wordt voortgestuwd 
naar een onverwachtse climax. De Engelse 
schrijfster debuteerde met 'Haweswater', dat de 
Commonwealth Writer's Prize won. 

Non-fictie volwassenen 
•   Onderweg is de autobiografie van de onlangs 
overleden bekende Britse neuroloog Oliver Sacks die 
populairwetenschappelijke boeken over mensen met 
hersenbeschadigingen en bijzondere 
persoonlijkheden heeft geschreven. Zijn boeken 
hebben tot een veel groter biologisch begrip van de 
hersenen bijgedragen.
•  De Israëlisch-Britse kok Yotam Ottolenghi is een 
begrip in de internationale culinaire wereld. In 2011 
opende hij in Londen restaurant NOPI. In NOPI, dat 
hij samen met Ramael Scully schreef, staan recepten 
voor een aantal vegetarische en niet-vegetarische 
gerechten uit zijn restaurant. Voor de gevorderde 
thuiskok.

•   Over de fietshistorie van Nederland gaat Ons 
stalen ros: Nederland wordt een land van fietsers 
1820 tot 1920 van Kaspar Hanenbergh en Michiel 
Röben. Dit groot formaat boek is een prachtig 
kijkboek, vooral door de vele historische foto’s en 
prenten, en een verrassend, inhoudelijk interessant 
en goed onderbouwd leesboek.
•   In het voorwoord van Het slapende brein: slaap, 
een voorwaarde voor welzijn en presteren schrijft 
Joop Zoetemelk 'De Tour win je in bed'. 
Slaapprofessor Anton M.L. Coenen geeft in dit rijk 
geïllustreerde boek op boeiende en heldere wijze 
informatie over de slaap, waken en dromen, 
slaapproblemen en -stoornissen. 
 

Lijst jaarboeken 2016

De titel Snowplaza ski atlas wintersport 2017 zal niet 
meer verschijnen.

AO-boekjes 

Uit de bekende AO-reeks worden twaalf kleine 
boekjes uit jaargang 2014 aangeboden. AO, een 
afkorting voor Actuele Onderwerpen, is de naam van 
een tweewekelijks Nederlands tijdschrift(je), dat sinds 
1936 (!) actuele onderwerpen van 
achtergrondinformatie voorziet. Het doel van AO is 
volgens de uitgever om op een objectieve en 
toegankelijke manier informatie over te brengen. 
Voor elk AO-boekje wordt een andere auteur 
benaderd met kennis van het onderwerp. Elk boekje 
is voorzien van een kort voorwoord van de 
hoofdredacteur. In april 2014 is AO-nummer 3000 
verschenen, over kosmische kunst. Deze mijlpaal is 
gevierd in het volgende nummer, waarin minister Jet 
Bussemaker de toekomst van het onderwijs 
beschrijft. De andere delen gaan o.a. over: loverboys, 
product(ie)ketens, de Eerste Wereldoorlog (twee 
delen), piekeren, crowdfunding en biomimicry. De 
boekjes, die tegenwoordig in bibliotheken digitaal 
beschikbaar zijn, worden nog steeds veel gebruikt in 
de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
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Vervallen aanbiedingen

Boeken

Gewijzigde release-datum

2015-30-2474               Titel: Theeb.
ppn 395012597             De verschijningsdatum van 

de dvd is uitgesteld tot 
10 december 2015. 
Bestellingen worden in nota 
gehouden.
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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

2015-11-0566               Nordamerika 2015. Het 
ppn 392065630             hoofdwoord wordt: Michel 

Nordamerika 2015. 

PIM

2014-30-4758               Verduijn, A.J. Basisveiligheid
ppn 378146947             VCA. De PIM-kenmerken 

ontbreken. De PIM-categorie 
wordt: 11 Bedrijf en Beroep. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Bedrijfsveiligheid.  
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