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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Jonathan Franzen wordt beschouwd als een van 
de belangrijkste Amerikaanse schrijvers van dit 
moment. In zijn nieuwe roman Zuiverheid raakt een 
jonge vrouw in een zoektocht naar haar onbekende 
vader steeds meer betrokken bij de schimmige 
praktijken van een Wikileaks-achtige organisatie. 
Een erg sterk epos. 
• Anna, een engeltjesmaakster van Elise van de 
Weitgraven is een roman over een aborteuse die in 
de jaren twintig van de vorige eeuw in Rotterdam 
werkte. De schrijfster schetst in een spannend 
verhaal een genuanceerd beeld van deze engeltjes-
maakster. Met mooie beschrijvingen van een 
historisch Rotterdam. 
• De kleine soldaat en De weg naar de hel zijn de 
eerste twee delen van een tiendelige stripserie 
waarin acht Franse mannen die tijdens de Eerste 
Wereldoorlog zullen gaan vechten, gevolgd worden. 
Scenario: Corbeyran, tekeningen Étienne Le Roux. 
Sfeervol en met veel aandacht voor de historische 
situering.  
• Altijd vrolijk is de deels autobiografische debuut-
roman van Anke Kranendonk over een jonge vrouw 
die na een jeugd die sterk in het teken van het geloof 
stond in haar studententijd in een wereld van hippies, 
vrije seks en anarchie belandt. Zal voor ieder die in 
de jaren zestig en zeventig is opgegroeid veel 
herkenning oproepen.  
 
 
Non-fictie volwassenen  
• Munch: Van Gogh is de catalogus bij de 
tentoonstelling in het Munchmuseum, Oslo (9 mei-6 
september 2015) en in het Van Gogh Museum, 
Amsterdam (24 september 2015-17 januari 2016). De 
wisselwerking en de parallellen tussen de 
kunstenaars Edvard Munch en Vincent van Gogh 
staan centraal. 
• Michel van Egmond is een veel gelauwerd 
voetbalschrijver en was hoofdredacteur van De 
Feyenoord Krant. In De snor van József Kiprich zijn 
eerder elders verschenen verhalen en andere 
stukken over Feyenoord en de mensen rond de club 
gebundeld. Geschreven in een soepele, ironische 
stijl. 

 
• Veel mensen hebben interesse voor historische 
plaatsen waar dood en lijden nog tastbaar zijn: 
dodenakkers, historische slagvelden etc. Een nieuw 
fenomeen is het bezoeken van verlaten dorpen en 
steden en duistere hotels. Karel Werdler geeft in 
Dark tourism: de dood achterna inzicht in deze vorm 
van toerisme. 
• Dick Wittenberg beschrijft in het originele 
Prikkeldraad: een geschiedenis van goed en kwaad 
anderhalve eeuw wereldgeschiedenis aan de hand 
van het kille ijzer dat rond 1870 in Amerika werd 
uitgevonden, een uitvinding die de wereld 
veranderde. De auteur vertelt de menselijke verhalen 
achter prikkeldraad. 
 
 
Buitenlandse fictie 
• In The harder they come gaat het over geweld als 
bepalend bestanddeel van de Amerikaanse ziel. De 
satire die T.C. Boyle in eerder werk nog toeliet, heeft 
grotendeels plaatsgemaakt voor bittere ernst. Een 
hard boek dat desondanks roerende passages heeft. 
Naargeestig, maar indrukwekkend. 
• Dit debuut, A Cold Death in Amsterdam, van Anja 
de Jager (1969), die Nederlandstalig is maar in het 
Engels schrijft, speelt zich af in Amsterdam. Cold 
Case-rechercheur Lotte Meerman, bezig aan haar 
tweede zaak, verzwijgt de rol van haar vader, die 
toentertijd rechercheur was, bij deze zaak.  
• The girl in the spider’s web is het langverwachte 
vierde deel van schrijver/journalist Lagerkrantz in de 
Millennium-serie van de in 2004 overleden Zweedse 
auteur Stieg Larsson. Journalist Mikael Blomkvist en 
Lisbeth Salander krijgen te maken met het corrupte 
systeem, overheidsdiensten, een moord en 
Russische gangsters.  
• Scary old sex is een verhalenbundel en tevens 
het debuut van Arle Heyman die ook praktiserend 
psychiater is. Het zijn herkenbare verhalen waarin 
openlijk wordt gesproken over de problemen die de 
ouderdom met zich meebrengt op het gebied van 
liefde, relaties en seks. Taboes worden op een 
directe manier aangepakt.  

 
 
 



 
Dvd en Blu-ray 
• Na The fault in our stars (2014) is nu ook het 
young adult-boek Paper towns van John Green 
verfilmd. In de hoofdrollen zien we Nat Wolff en het 
Britse topmodel-actrice Cara Delevingne.  
De 18-jarige Quentin is vanaf zijn kindertijd verliefd 
op zijn buurmeisje Margo, die er een avontuurlijke en 
nogal bizarre levensstijl op nahoudt. Als zij kort voor 
het eindexamen spoorloos verdwijnt, gaat Quentin 
haar met zijn twee beste vrienden zoeken aan de 
hand van geheime boodschappen en aanwijzingen 
die Margo achterlaat. De Telegraaf (30-7-2015) 
noemt het ‘een charmante roadmovie’ die het label 
‘feelgood-film’ volkomen verdient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
 
Hoofdwoorden 
 
2007-08-0-369  Boerderij, De. Het hoofd- 
ppn 298856980 woord wordt: Coombs, 

Rachel. 
2007-08-0-366  Stad, Een. Het hoofdwoord  
ppn 298865319 wordt: Coombs, Rachel.  
2007-08-0-369  Boerderij, De. Het hoofd- 
ppn 298856980 woord wordt: Coombs, 

Rachel. 
 
Trefwoorden 
 
2015-05-2758  Hunvie, Sterre. Chaos in je  
ppn 387591052 hoofd, met het trefwoord: 

ADD. Het trefwoord: ADD-
kinderen wordt toegevoegd. 

2015-05-2758 Hunvie, Sterre. Chaos in je  
ppn 387591052 hoofd, met het trefwoord: 

ADD. Het trefwoord: ADD-
kinderen wordt toegevoegd. 

2015-15-4664  Figure, The, met de  
ppn 393337286 trefwoorden: Portretkunst + 

Beeldhouwkunst. De 
trefwoorden worden: 
Lichaam; schilderkunst + 
Lichaam; tekenkunst + 
Lichaam; beeldhouwkunst.   

2015-21-1349  Meene, Hellen van. Hellen 
ppn 395225604 van Meene, met het 

trefwoord: Tieners; 
fotoboeken. Daaraan wordt 
toegevoegd het trefwoord: 
Meene, Hellen van.    

2007-17-5-505  Meene, Hellen van. Hellen  
ppn 303569964 van Meene, met het 

trefwoord: Tieners; foto-
boeken. Daaraan wordt 
toegevoegd het trefwoord: 
Meene, Hellen van.   

2013-45-0850  De Rijdt, Chris. Onder- 
ppn 374922004 steunend communiceren: 

werken met visualisaties, met 
het trefwoord: Visualisaties; 
communicatie; verstandelijk 
gehandicapten. Het 
trefwoord wordt: Beeld-
communicatie; verstandelijk 
gehandicapten.    

2014-31-5383  Roam, Dan. Visueel  
ppn 380080516 presenteren, met het tref-

woord: Presentaties; 
visualisaties; visuele leer-
middelen. Het trefwoord 
wordt: Beeldcommunicatie; 
presentaties.    

2014-25-5635  Doornbos, Klaas. Schipbreuk  
ppn 37625159X in Oman, met de tref-

woorden: Amstelveen (Oost-
Indiëvaarder); scheeps-
rampen; Oman; 18e eeuw + 
Scheepsjournalen; VOC; 
18e eeuw. De trefwoorden 
worden: Amstelveen (Oost-
Indiëvaarder) + Scheeps-
rampen; Oman; 18e eeuw + 
Scheepsjournalen; VOC; 
18e eeuw.    

2012-24-5177  Doornbos, Klaas. Shipwreck  
ppn 33928451X & survival in Oman, 1763, 

met de trefwoorden: 
Amstelveen (Oost-Indië-
vaarder); scheepsrampen; 
Oman; 18e eeuw + Scheeps-
journalen; VOC; 18e eeuw. 
De trefwoorden worden: 
Amstelveen (Oost-Indië-
vaarder) + Scheepsrampen; 
Oman; 18e eeuw + Scheeps-
journalen; VOC; 18e eeuw.    

 
SISO 
 
2011-24-3477 Gadet, Jos. Terug naar de  
ppn 334351839 stad, met het SISO-nummer: 

Noord-Holland ; Amsterdam 
719.12. Het SISO-nummer 
wordt: 719.12.  

 
PIM 
 
2010-06-4235  Fethullah Gülen & De  
ppn 324524013 Vrijwillegersbeweging, met 

de PIM-categorie: 10 Mens 
en Maatschappij en het PIM-
trefwoord Gülenbeweging. 
De PIM-categorie wordt: 27 
Religie. Het PIM-trefwoord 
wordt: Islam.  

2007-33-0-086  Visser, Timke. Doe mij maar 
ppn 302336141 een moslim!, met de PIM-

categorie: 10 Mens en 
Maatschappij en het PIM-
trefwoord Islamitische 
organisatie. De PIM-
categorie wordt: 27 Religie. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Islam.  

2009-07-0-213  Cuijlenborg, Hans van. De  
ppn 315224436 Moorse geurtuin, met het 

PIM-trefwoord: Geurtuinen. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Tuinen.  



 
2009-19-0-116  Tilston, Caroline.  
ppn 317229753 Dakterrassen en balkons, 

met het PIM-trefwoord: 
Daktuinen. Het PIM-
trefwoord wordt: Tuinen.  

2006-27-0-191  Croes, Pieter. Daktuinen en  
ppn 291543413 -terrassen, met het PIM-

trefwoord: Daktuinen. Het 
PIM-trefwoord wordt: Tuinen.  

2014-46-2502  Loorbach, Liedewij.  
ppn 38374086X Balkonieren, met het PIM-

trefwoord: Balkontuinen. Het 
PIM-trefwoord wordt: Tuinen.  

2013-48-4609  Palmer, Isabelle. Balkontuin,  
ppn 370353919 met het PIM-trefwoord: 

Balkontuinen. Het PIM-
trefwoord wordt: Tuinen.  

2009-46-4326  Loorbach, Liedewij. Boven in 
ppn 322860016 de stad, met het PIM-

trefwoord: Balkontuinen. Het 
PIM-trefwoord wordt: Tuinen.  

2007-47-0-196  Wehmeyer, Wota. Dumonts  
ppn 304715344 kleine terrassen en balkons 

lexicon, met het PIM-
trefwoord: Balkontuinen. Het 
PIM-trefwoord wordt: Tuinen.  

2005-34-0-167  500 mooiste planten voor  
ppn 279981066 balkon en terras, met het 

PIM-trefwoord: Balkontuinen. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Tuinen.  

2009-21-0-150  Krommendijk, Frederike.  
ppn 317672037 Gevelgroen & stoeptuinen, 

met het PIM-trefwoord: 
Geveltuinen. Het PIM-
trefwoord wordt: Tuinen.  

2011-45-4137  Van Killegem, Winiefred. De  
ppn 344731081 mooiste kruidentuinen in 

Vlaanderen, met het PIM-
trefwoord: Kruidentuinen. Het 
PIM-trefwoord wordt: Tuinen.  

2005-26-0-180  Zander, Lieuwe J. Borders,  
ppn 274595923 met het PIM-trefwoord: 

Borders. Het PIM-trefwoord 
wordt: Tuinen.  

2005-25-0-174  Deferme, Dina.  
ppn 272754919 Bordergeheimen, met het 

PIM-trefwoord: Borders. Het 
PIM-trefwoord wordt: Tuinen.  

2010-26-0757  Van de straat naar de staat?,  
ppn 327868449 met het PIM-trefwoord: 

GroenLinks. Het PIM-
trefwoord wordt: Politieke 
partijen.  

2013-36-0664 Vrijsen, Marijke. Ik ben  
2014-08-0281  Michiel, met het PIM- 
ppn 37143811X trefwoord: Progeria. Het PIM-

trefwoord wordt: Erfelijke 
ziekten.  

2012-12-1357  Okines, Hayley. Het meisje  
ppn 341051454 van 100, met het PIM-

trefwoord: Progeria. Het PIM-
trefwoord wordt: Erfelijke 
ziekten.  

2008-99-2-180  Vrijsen, Marijke.Ga ik dood  
ppn 318092662 als ik twaalf ben?, met het 

PIM-trefwoord: Progeria. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Erfelijke ziekten.  

 
PIM 
 
2015-15-4664  Figure, The met het PIM- 
ppn 393337286 trefwoord: Portretkunst. Het 

PIM-trefwoord wordt: 
Lichaam.   

2015-21-1349  Meene, Hellen van. Hellen 
ppn 395225604 van Meene, met het PIM-

trefwoord: Tieners. Het PIM-
trefwoord wordt: Meene.   

 
Genre 
 
2015-13-3036 Enright, Anna. Het groene  
ppn 391870459  pad met het genre fa. 
 Het genre moet zijn ps.  
 
 
AVM 
 
Trefwoorden 
 
2015-14-3604  WOII, met het trefwoord:  
ppn 363987215 Wereldoorlog II; Nederland; 

dagelijks leven. Het tref-
woord wordt: Dagelijks leven; 
Nederland; Wereldoorlog II.    
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