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Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• De thriller Veenbrand van Karin Fossum is het 
twaalfde deel in een reeks rond inspecteur Konrad 
Sejer. Als een vrouw en haar vijfjarig zoontje worden 
vermoord, onderzoekt Sejer deze zaak zonder 
getuigen of sporen. Bekroond met de Rivertonprisen 
voor de beste Noorse misdaadroman. 
• Het varken aarde van de Engelse auteur John 
Berger is de verzorgde heruitgave van het eerste 
deel van de trilogie De vrucht van hun arbeid. Het 
bevat verhalen over het leven in een kleine boeren-
gemeenschap aan de voet van de Franse Alpen. 
Berger leefde hier zelf enige tijd. Verder enkele 
gedichten, plus twee beschouwingen.  
• In de lijvige bundel Spanjer in stukken : dertig jaar 
verhalen, oud en nieuw werk van Maarten Spanjer 
zijn ruim zestig verhalen samengebracht. De 
thema's, met liefdevolle of meedogenloze humor 
behandeld, zijn onder meer zijn jeugd, voetbal, 
kroegverhalen, de reclamewereld, en de smoezelige 
onderkant van Amsterdam.  
• In de debuutroman Anatomie van een soldaat van 
Harry Parker wordt vanuit een reeks objecten – waar-
onder een kogel en gymschoenen - het oorlogstoneel 
rond kapitein Barnes, die tijdens de oorlog in 
Afghanistan ernstig gewond raakte, verteld. Parker 
vocht zelf in Afghanistan en raakte beide onderbenen 
kwijt. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Onderzoeksjournalist Douglas De Coninck geeft 
in De busramp in Sierre : 1 pil, 28 doden een 
reconstructie van het busongeluk in 2012 in het 
Zwitserse Sierre, veroorzaakt door het gebruik van 
het antidepressivum Seroxat door de chauffeur. 
Leest als een realistisch CSI-boek. 
• In Die van Carrell beschrijft Caroline Kesselaar 
haar herinneringen aan haar vader Rudi Carrell 
(1934-2006), zanger, acteur en tv-persoonlijkheid. 
Met programma's als Am laufenden Band en Rudis 
Tagesshow werd Carrell een beroemde showmaster 
in Duitsland. Een mooi en oprecht beeld van haar 
vader. 

 
• Het nieuwe vegalicious is het tweede boek van de 
Britse chef-kok, voedselstylist en schrijfster Alice 
Hart. Deze lijvige foodbijbel geeft recepten voor 
vegetarische gerechten. Een fantastisch handboek 
voor de moderne kookliefhebber die liever met 
groente werkt dan met vlees.  
• Wie een kleine tuin, balkon of (dak)terras heeft en 
graag wil tuinieren, vindt in Stadstuinieren van 
Mascha Schacht een schat aan informatie over het 
tuinieren in bakken en potten, in flessen en blikken. 
Een toegankelijke en inspirerende gids met bruikbare 
tips voor de beginnende en gevorderde tuinier. 
 
Dvd 
• Beyond sleep is de verfilming van de onverfilm-
baar geachte klassieker van W.F. Hermans Nooit 
meer slapen. Regisseur is Boudewijn Koole, in de 
hoofdrol Reinout Scholten van Aschat. Alfred 
Issendorf, een geoloog in Noorwegen hoopt te 
bewijzen dat de kraters in het landschap zijn ge-
vormd door meteorietinslagen. Hij raakt zijn gidsen 
en kompas kwijt en verdwaalt, zowel in de veen-
moerassen als in zijn hoofd. 
• In Mediterranea, de debuutfilm van de Italiaans-
Amerikaanse regisseur Jonas Carpignano, belanden 
twee vrienden uit Burkina Faso na een gevaarlijke 
tocht te voet door de Sahara en met een bootje over 
de Middellandse Zee in Zuid-Italië. Ze wonen in 
slechte omstandigheden en worden uitgebuit op de 
sinasappelplantages. De twee reageren heel ver-
schillend op de situatie.  
 
Luisterboeken 
• Ter gelegenheid van de Week van het Luister-
boek (23 t/m 29 mei 2016) verschijnt een aantal 
nieuwe luisterboeken, zowel voor volwassenen als 
voor kinderen. In De Amerikaanse prinses schetst 
Annejet van der Zijl het leven van Allene Tew (1872-
1955), een van de rijkste vrouwen van haar tijd en 
onder meer dankzij prins Bernhard bevriend met het 
Nederlandse koningshuis. In Het grote Aadje Piraatje 
luisterboek leest Jan Meng vrolijke verhalen voor van 
Marjet Huiberts over Aadje Piraatje die bij zijn vader 
op een piratenschip woont. Verder onder meer Engel 
van Isa Hoes en Het Godfried Bomans luisterboek. 
Maker van het luistergeschenk is Sander van de 
Pavert, vooral bekend van LuckyTV. Hij schreef in 
typisch Luckyiaanse stijl Voorleesmiddag op de 
Eikenhorst, een hilarisch hoorspel over de boeken-



 
kast van 'Koning Willy'. Maandagavond 23 mei gaat 
in het NPO Radio 1 programma Kunststof (NTR) de 
Week van het Luisterboek van start met de bekend-
making en uitreiking van de Luisterboek Award, de 
prijs voor de beste voorlezer van een luisterboek. 
 
 
Gewijzigde release-datum 
 
2016-06-2801 Demain (dvd), aange- 
ppn 401022927 geboden in a.i.-week 11, 

2016 is uitgesteld van: 
08-04-2016 naar 17-06-2016. 

 Bestellingen wordt in nota 
gehouden. Wilt u a.u.b. 
rekening houden met een 
latere levering dan aan-
gekondigd? 
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