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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• In De Cock en de zoete wraak van Peter Römer 
krijgen rechercheur De Cock en zijn collega Vledder 
te maken met de moord op een man die pas uit de 
gevangenis is vrijgekomen. Vlot geschreven politie-
verhaal geheel in de stijl van de oorspronkelijke 
boeken van Baantjer over de Amsterdamse politie-
man. Deel 79 in de Baantjer-reeks. 
• De nix is het debuut van de Amerikaan Nathan 
Hill. De moeder van Samuel heeft haar gezin verlaten 
toen hij elf jaar was. Als zij ruim twintig jaar later een 
politicus aanvalt, besluit hij een boek te schrijven 
over haar leven om zo een beeld te krijgen van haar 
keuzes. Ook de Engelstalige editie in de a.i.'s deze 
week. 
• De veelzijdige Dick Matena heeft, na Kort 
Amerikaans, voor de tweede keer een roman van Jan 
Wolkers verstript: Turks fruit. Geen ballonstrip maar 
een prachtige illustraties bevattende uitgave op 
oblong formaat met ondertekst. Met een voorwoord 
van Wolkers' weduwe Karina. 
• Dostie van de veelgelezen schrijfster Gerda van 
Wageningen is het eerste deel van de Schouwen-
trilogie. Een boerendochter uit Zeeland, die na het 
bombardement van Antwerpen in oktober 1914 helpt 
bij de opvang van Belgische vluchtelingen, moet een 
moeilijke keuze maken als het gaat om het kiezen 
van een levenspartner. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Wat kan mij gebeuren? is het persoonlijk verslag 
over de ziekteperiode van filosoof en Denker des 
Vaderlands René Gude (1957-2015) geschreven 
door zijn echtgenote Babs van den Bergh. Hoewel 
een persoonlijk verhaal, kan dit boek gelezen worden 
als een verhaal over ziekte en sterven en hoe men 
zich hiertoe kan verhouden. 
• De Volkskeuken is een van de meest gelezen 
rubrieken in de Volkskrant. Iedere dag een recept 
van een andere Volkskok uit een groep van zes. In 
Elke dag lekker eten zijn recepten van Volkskoks 
Pay-uun Hiu, Tallina van den Hoed, Marcus Huibers, 
Onno Kleyn, Loethe Olthuis en Marie Louise 
Schipper gebundeld. 

 
• In het eerste deel van zijn memoires De 
duiventunnel : verhalen uit mijn leven beschrijft John 
le Carré hoe hij toevallig spion werd en wat het 
schrijven van romans voor hem betekende. 
Aantrekkelijk, omdat op nuchtere toon verteld wordt 
over het leven van spionage, maffia, geheime 
opdrachten en zo meer, echt gebeurd. 
 
Dvd en Blu-ray 
• De romantische komedie Love & friendship van 
de Amerikaanse regisseur Whit Stillman is gebaseerd 
op de novelle Lady Susan die Jane Austen in 1793-
1794 schreef, maar die pas in 1871 gepubliceerd 
werd. De mooie weduwe Lady Susan Vernon (ca. 35 
jaar) neemt haar intrek in het buitenverblijf van haar 
zwager en schoonzus. Als onverbeterlijke flirt wil ze 
haar naam zuiveren, maar ook een goede, dat wil 
zeggen een rijke, echtgenoot vinden voor haarzelf en 
voor haar 16-jarige dochter. In de hoofdrol Kate 
Beckinsale, Chloë Sevigny is haar vertrouwelinge, de 
Amerikaanse Alicia.  
• Meester Kikker van Anna van der Heide is 
gebaseerd op het boek van Paul van Loon. Meester 
Frans (Jeroen Spitzenberger) vertelt zijn klas een 
geheim: hij verandert zo nu en dan in een kikker. Als 
de kinderen ontdekken dat de directeur van de 
school, meneer Stork, soms een ooievaar wordt, 
bedenken ze een plan om hun meester te 
beschermen.  
• De Disney-Pixar-animatiefilm Finding Dory is het 
vervolg op Finding Nemo (2003), opnieuw van 
regisseur Andrew Stanton. De vergeetachtige blauwe 
doktersvis Dory woont samen met haar vrienden 
Nemo en zijn vader Marlin in een koraalrif in de Stille 
Oceaan. Op een dag herinnert ze zich dat ze ouders 
heeft en gaat samen met haar vrienden op zoek. Ze 
beleven veel spannende avonturen, o.a. in een 
zeeaquarium in Californië. Een van de nieuwe  
bijfiguren is de knorrige meesterverstopper octopus 
Hank.  



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
 
2016-11-0257  Sadowski-Rasters, gaby. Het  
ppn 401536416 nogal ingewikkelde leven van 

Mila. Het hoofdwoord wordt: 
Rasters, gaby.  

 
PIM 
 
2016-08-3931  Woud, Auke van der.  
ppn 401185737 Het lege land. De PIM-

kenmerken ontbreken. 
De PIM-categorie wordt: 
10 Mens en Maatschappij. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Ruimtelijke ordening.  

2013-10-0333  Woud, Auke van der. 
ppn 35539460X Het lege land. De PIM-

kenmerken ontbreken. 
De PIM-categorie wordt: 
10 Mens en Maatschappij. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Ruimtelijke ordening.  

2010-26-1027  Woud, Auke van der.  
ppn 327882409 Het lege land. De PIM-

kenmerken ontbreken. 
De PIM-categorie wordt: 
10 Mens en Maatschappij. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Ruimtelijke ordening.  

2016-12-1815  Berger, Simone. Jouw  
ppn 401549372 familiegeschiedenis. De PIM-

kenmerken ontbreken. De 
PIM-categorie wordt: 20 
Geschiedenis. Het PIM-
trefwoord wordt:Nederlands 
Oost-Indië.  

2016-33-2836  Greenberger, Dennis. Je  
ppn 404416136 gevoel de baas. De PIM-

kenmerken ontbreken. De 
PIM-categorie wordt: 02 
Lichaam en Gezondheid. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Gedragstherapie.  

 
 
 



 
 


	Bij dit nummer
	Bibliografische berichten
	Boeken


