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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• In Het gelukkigste meisje ter wereld van Jessica 
Knoll lijkt Ani FaNelli in alles perfect te zijn, maar 
achter deze façade gaat een duister verleden schuil. 
Het verhaal, met aspecten van chicklit, psychologi-
sche thriller en coming of age, is deels gebaseerd op 
eigen ervaring van Knoll. Shortlist Edgar Award Best 
First Novel 2016. 
• In de nacht van 27 op 28 oktober 1949 crasht een 
Constellation met aan boord 11 bemanningsleden en 
37 passagiers tegen een bergkam op het eiland São 
Miguel. In Morgenvroeg in New York reconstrueert 
Adrien Bosc hoe deze tragedie zich kon voltrekken. 
Debuut, bekroond met de Grand prix de l'Académie 
Française 2014. 
• Heinz Rein vertelt in De slag om Berlijn over een 
groepje ondergedoken verzetsstrijders en een 
deserteur die in 1945 proberen het vege lijf te redden 
ondanks de voortdurende bombardementen en 
beschietingen van de naderende Russen. Emotio-
neel, direct na de oorlog geschreven relaas, 
oorspronkelijke uitgave: 1947. 
 
Non-fictie volwassenen  
• In Beweeg! : voor een gezonder en gelukkiger 
leven benoemt en weerlegt Arie Boomsma de meest 
gebezigde excuses om niet te sporten, waardoor niet 
bewegen geen optie meer is. BN’er Boomsma Arie 
maakte dit boek samen met zijn broer Klaas en de 
trainers van Vondelgym, zijn sportschool in 
Amsterdam. 
• Het mooi uitgegeven De Romeinen : langs de 
limes in de Lage Landen van Luit van der Tuuk 
verschijnt in de reeks Waar & wanneer geschiede-
nissen. De vele foto's en kaarten illustreren de rijke 
geschiedenis van Romeinse vondsten in onze regio. 
Ook de recent toegenomen aandacht voor de limes 
komt aan bod. 
• Willem Wilmink (1936-2003) was een veelzijdig 
schrijver, dichter en vertaler. Het postuum samen-
gestelde Handig literatuurboek : voor mensen met 
meer verstand dan opleiding bevat zijn eerder los 
verspreide en niet eerder gepubliceerde teksten over 
gedichten en liedjes van de middeleeuwen tot nu. 
Een plezier om te lezen. 

 
Fictie jeugd 
• In Superjuffie op kamp gaat juf Josje met de 
leerlingen van groep zes op kamp in een bos. 
Natuurlijk kunnen dieren in nood weer op haar hulp 
rekenen. Meester Snor is ook mee op kamp en 
Superjuffie moet oppassen dat hij niet merkt over 
welke bijzondere krachten ze beschikt. Dit zesde, los 
te lezen deel over Superjuffie bevat opnieuw een 
heerlijk fantasievol avonturenverhaal, dat zich ook 
goed in de klas laat voorlezen. 
• Voor het aangrijpende verhaal in Xinia’s wraak 
kreeg Lydia Rood ideeën aangereikt van leerlingen 
van een school waar zij als Schoolschrijver aan 
verbonden was. Via de gedachten van Xinia, 
dagboekfragmenten en behoorlijk schokkende 
teksten uit de groepsapp van Xinia’s klas belicht de 
schrijfster het onderwerp pesten vanuit verschillende 
hoeken. 
• De groeten van de krijtjes is het vervolg op het 
met een Zilveren Griffel bekroonde prentenboek De 
krijtjes staken, rond dezelfde bijzondere personages: 
kleurkrijtjes. Het prentenboek staat vol gereprodu-
ceerde ansichtkaarten, die de ongelukkige krijtjes 
vanuit de hele wereld stuurden naar hun eigenaar, 
die hen totaal lijkt te zijn vergeten. Op hilarische 
manier uiten de krijtjes hun gevoelens van frustratie, 
bijvoorbeeld omdat ze in de wasmachine zijn terecht-
gekomen, of uitgekotst door de hond of in de kelder 
zijn achtergelaten.   
 
Dvd en Blu-ray 
• Lenny Abrahamson verfilmde de succesvolle 
roman Room van Emma Donoghue, die zelf het 
scenario schreef. Het verhaal wordt verteld vanuit het 
oogpunt van de vijfjarige Jack die woont in Room, de 
kamer waar hij met zijn moeder zit opgesloten. Zijn 
moeder is ontvoerd en wordt misbruikt. Zij houdt de 
waarheid voor Jack verborgen en creëert een leef-
bare werkelijkheid voor hem. Na hun bevrijding moet 
Jack leren hoe het er in de wereld aan toe gaat. De 
film werd genomineerd voor vier Oscars: beste film, 
regie, hoofdrolspeelster (Brie Larson) en scenario. 
 



 
Luisterboeken 
• Claudia de Breij leest zelf haar boek Neem een 
geit: leven voor gevorderden voor. Een relativerend 
boek over onderwerpen als werk, kinderen, liefde, 
seks, leven en dood. Willeke Alberti, Anne-Wil 
Blankers, Paul van Vliet, Hanneke Groenteman, Nico 
ter Linden en anderen vertellen openhartig over hun 
levenslessen. Freelance journaliste en levenspartner 
Jessica Geel fungeerde als 'procesbewaker' bij de 
interviews. 
 
 



 
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 
 
Genre-indeling 
 
2015-45-4478             Glines, Abbi. Laatste kans  
ppn 397983220 met het genre: ro. Het genre 

wordt: er. 
2016-15-3699 Dicker, Joël. Le livre des  
ppn 402212835 Baltimore met het genre: fa. 

Het genre is verwijderd. 
2015-45-4682                Dicker, Joël. Het boek van de  
ppn 398007497 Baltimores met het genre: fa. 

Het genre is verwijderd. 
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