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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Hoe verkloot je je leven : een memoir is het 
persoonlijke relaas van Cat Marnell over haar 
ernstige verslaving aan drugs en haar wanhopige 
pogingen om daar vanaf te komen. De auteur was 
redactrice bij enkele modebladen, de lezer komt dus 
ook een en ander te weten over de duistere kanten 
van de modewereld. 
• Maurice is de tweede thriller van Anne-Laure Van 
Neer. Een seriemoordenaar die het gemunt heeft 
op narcistische Alfa-mannetjes belooft zijn stervende 
moeder nog maar één moord te begaan. Dit 
geestige, spannende verhaal bevat ook psychologie, 
leest makkelijk en is echt een aanrader. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Vogels in je tuin van Daniela Strauss is een 
handzaam boekje met ruim zestig tuinvogeltips en 
vierenveertig vogelportretten. De informatie is niet 
al te complex en is zeer geschikt voor de beginnende 
liefhebber, die hier beslist goed mee uit de voeten 
kan. 
• In De bromfiets 1948-2015 : een geschiedenis 
van de verschoppeling van de weg geeft Jacob van 
den Berg een uitgebreid historisch overzicht van de 
bromfiets, geplaatst in maatschappelijk perspectief 
en vanaf zo ongeveer de uitvinding van het wiel. 
Een prachtig tijdsbeeld! 
 
Dvd en Blu-ray 
• Ryan Gosling en Emma Stone spelen de hoofd-
rollen in de musicalfilm La la land van Damien 
Chazelle. Een beginnend actrice en een ambitieuze 
jazzmuzikant krijgen een relatie, maar is hun liefde 
bestand tegen de verleidingen en de teleurstellingen 
van het hectische Hollywood-leven? Een bitterzoete 
film vol zang- en dansnummers, die genomineerd 
werd voor het recordaantal van veertien Oscars en 
er zes won, waaronder Beste regie en Beste actrice. 

 
• Sarah Jessica Parker is te zien in de nieuwe 
HBO-comedy Divorce, haar eerste hoofdrol na Sex 
and the city, nu twaalf jaar geleden. Hoofdpersoon is 
Frances, een vrouw van middelbare leeftijd met twee 
kinderen die haar leven en huwelijk in twijfel trekt. Al 
snel ontdekt ze dat een nieuwe start moeilijker is dan 
gedacht. Andere rollen zijn voor Thomas Haden 
Church als Frances’ man Robert en Molly Shannon 
en Talia Balsam als vriendinnen van Frances, ook 
gescheiden. De stad New York is opnieuw het decor 
van de serie.  
• Demain tout commence is een (tragi)komedie van 
de Franse regisseur Hugo Gélin met Omar Sy, 
bekend van onder meer Intouchables, Samba en 
Chocolat. Samuel leidt een vrolijk en losbandig leven 
aan de Zuid-Franse kust tot op een dag Kristin 
(Clémence Poésy) voor zijn neus staat en hem een 
drie maanden oude baby overhandigt. Ze zegt dat de 
baby het resultaat is van hun onenight-stand en dat 
ze niet voor haar kan zorgen. Samuel reist Kristin 
achterna naar Londen, maar kan haar niet terug-
vinden. Het lukt hem om werk te vinden als stuntman 
en acht jaar later is hij de perfecte papa van een 
vrolijk meisje, maar dan eist Kristin haar dochter weer 
terug.  
 
 
Anderstalige fictie 
 
Deze week (a.i.-week 19, 2017) is in het a.i.-pakket 
een extra aanbieding van acht Duitstalige Makkelijk 
Lezen boekjes opgenomen. Het zijn hervertellingen 
van bestaande verhalen maar nu in eenvoudige taal, 
dus in korte zinnen en met makkelijke woorden. Ze 
maken deel uit van de serie ‘Lesen für alle’ van 
uitgeverij Spass am Lesen.  
In de a.i.–weken 20 en 21, 2017 worden weer 
readers aangeboden, respectievelijk Engelse en 
Franse. Houd dus het pakket ‘Extra aanbieding; 
Speciaal pakket’ goed in de gaten. Heeft u nog 
suggesties voor anderstalige boeken, dan horen we 
het graag. 
 



 
 



 
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 
 
2015-26-4668  Crijns, Lodewijk Ivo. Met  
ppn 393940136 Godsvertrouwen voor het 

vuurpeloton, met het 
trefwoord: Verzetsstrijders; 
Nederland; Wereldoorlog II. 
Het trefwoord wordt: Berckel, 
Karel van. 

 
SISO 
 
2016-37-4513  Durand, Yves. Voor het eerst  
ppn 407968970 opa, met het SISO-nummer: 

308.6. Het SISO-nummer 
wordt: 308.2.  

2016-37-4512  Cotinaud, Caroline. Voor het  
ppn 407969063 eerst oma, met het SISO-

nummer: 308.6. Het SISO-
nummer wordt: 308.2.  

2016-25-3917  Crul, Heleen. Dan word je  
ppn 40503203X opeens opa en oma, met het 

SISO-nummer: 308.6. Het 
SISO-nummer wordt: 308.2.  

2008-99-0-605  Ark, Frank van. En dab ben  
ppn 317906208 je opa, met het SISO-

nummer: 308.6. Het SISO-
nummer wordt: 308.2.  
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