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Mediaberichten

Bij dit nummer

Fictie volwassenen 
•   In Ter voorbereiding op het volgende leven van 
Atticus Lish ontmoet een Chinees-Oeigoerse illegale 
immigrante in New York een getraumatiseerde 
militair die in Irak heeft gediend. Lish stelt belangrijke 
ethische vragen en toont het harde leven van velen. 
Een belangrijke toevoeging aan de Amerikaanse 
literatuur.
•  Honolulu King is de derde roman van Anne-Gine 
Goemans. Over een Indische Nederlander die aan 
een vrijmetselaarsloge bekent destijds uit wraak 
moorden te hebben gepleegd. Dit op waarheid 
gebaseerde verhaal over de loge die de moorden 
verzweeg, kreeg door de publicatie van deze roman 
de nodige aandacht in de pers.
•  Als de dood is het afzonderlijk te lezen tiende deel 
in de reeks rond inspecteur Roy Grace van 
bestsellerauteur Peter James. Over een vrouw die 
denkt verlost te zijn van haar gewelddadige partner, 
maar deze begint een wraakcampagne tegen haar. 
Zaak voor Grace en zijn team de man op te sporen. 
Een boeiende thriller.
•   Bang! is de jaarlijkse bundeling van de satirische 
columns die Youp van ’t Hek voor NRC Handelsblad 
schreef. Het truckdrama in Haaksbergen, Henk Krol 
en de 50Plus-partij, de afpersbejaarde van familie De 
Mol en nog vele andere personen en gebeurtenissen 
komen voorbij. De stijl van de columnist herken je 
direct.

Non-fictie volwassenen 
•  Miljuschka Witzenhausen presenteert op de 
populaire tv-zender 24Kitchen het programma 
‘Miljuschka’s food trucks’. In het fraaie Miljuschka's 
food trucks: de lekkerste streetfoodgerechten voor 
thuis geeft zij recepten van en informatie over 
foodtrucks, een fenomeen waar ze zeer enthousiast 
over is.
•  Vrijheid van meningsuiting voor beginners van 
Renzo Verwer is een prikkelend en tot nadenken 
stemmend essay over de vrijheid van meningsuiting 
met als uitgangspunt dat er geen grenzen aan deze 
vrijheid moeten worden gesteld, zelfs als uitspraken 
kwetsend, walgelijk of verwerpelijk zijn.

•   Vanaf 4 november 2015 is de zevendelige BBC 
Earth-serie 'The Hunt' te zien bij de EO op NPO1. In 
het fotoboek Op jacht: het boek bij het BBC-
programma The Hunt staan roofdieren met hun 
jachttechnieken centraal, en hun prooidieren en hun 
strategieën om de dood te ontlopen. Voor een breed 
publiek van natuurliefhebbers.
•   De man & het hout van Lars Mytting is een 
unieke, praktische handleiding voor het kappen, 
hakken, stapelen en het in de fik steken van hout 
zowel in de openlucht als thuis in de kachel. In 
Noorwegen een bestseller. Van de auteur is ook de 
goed ontvangen roman De vlamberken, binnenkort in 
de Aanschafinformaties.

Dvd en Blu-ray
•   Inside Out (in Nederland: Binnenstebuiten) is de 
nieuwste Disney-Pixar animatiefilm van Pete Docter 
en Ronaldo Del Carmen. Hoofdpersoon is de elfjarige 
Riley die met haar ouders verhuist van Minnesota 
naar San Francisco. Ze mist al haar oude vrienden 
en heeft moeite zich aan te passen aan haar nieuwe 
school, huis en stad. Een groot deel van de film 
speelt zich in het hoofd van Riley af, een grote en 
veelvormige, uitbundig ingerichte wereld, waar haar 
vijf emoties in het controlecentrum huizen: Vreugde, 
Woede, Afkeer, Angst en Verdriet. 
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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

SISO

2015-04-2622               Hallet, Mark. Reynolds, met 
ppn 375814418             het SISO-nummer: Groot-

Brittannië 736.6. Het SISO-
nummer wordt: Groot-
Brittannië 737.6. 

PIM

2013-25-4310               Verloren consensus, met het 
ppn 362788863             PIM-trefwoord: Parlementaire 

geschiedenis. Het PIM-
trefwoord wordt: Politieke 
geschiedenis. 

2012-50-4925               Baalen, Carla van. 
ppn 353503339             Polarisatie en 

hoogconjunctuur, met het 
PIM-trefwoord: Parlementaire 
geschiedenis. Het PIM-
trefwoord wordt: Politieke 
geschiedenis. 

2012-27-0341               Berg, J.Th.J van den. De 
ppn 343719320             eerste honderdvijftig jaar, 

met het PIM-trefwoord: 
Parlementaire geschiedenis. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Politieke geschiedenis. 

2012-24-2208               Oddens, joris. Pioniers in 
ppn 343309173             schaduwbeeld, met het PIM-

trefwoord: Parlementaire 
geschiedenis. Het PIM-
trefwoord wordt: Politieke 
geschiedenis. 

2011-27-1363               Wij mogen niet talmen, met
ppn 335924905             het PIM-trefwoord: 

Parlementaire geschiedenis. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Politieke geschiedenis. 

2010-46-4375               Bosmans, Jac. Parlementaire 
ppn 330176315             geschiedenis van Nederland, 

met het PIM-trefwoord: 
Parlementaire geschiedenis. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Politieke geschiedenis. 

2010-29-4566               Wacht op onze daden, met 
ppn 328254169             het PIM-trefwoord: 

Parlementaire geschiedenis. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Politieke geschiedenis. 

2013-27-1025               Heyde, Dominique van der. 
ppn 363085629             Spitsroeden lopen in 

Den Haag, met PIM-
trefwoord: 
Parlementaireournalistiek. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Journalistiek. 

2010-26-1179               Kié, Laura. Het unieke 
ppn 32789153X            zeewier kookboek, met PIM-

trefwoord: Zeewierrecepten. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Groenterecepten. 
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