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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• De 27-jarige Romy is de hoofdpersoon in Club 
Mars van Rachel Kushner. Zij verdient voor haarzelf 
en haar vijfjarige zoontje Jackson de kost als 
stripteasedanseres in een louche club in San 
Francisco. Als een klant haar gaat stalken, gaat het 
helemaal mis. Met tweemaal levenslang en zes jaar 
en een eerste kans op strafvermindering als ze 65 is, 
moet Romy in de gevangenis zien te overleven. Haar 
zoontje wordt haar afgenomen. Alles lijkt hopeloos. In 
deze inderdaad hartverscheurende, onvergetelijke en 
buitengewoon goed vertaalde roman laat de auteur 
zien hoe mensen in de lagere klassen en aan de 
onderkant van de Amerikaanse samenleving in de 
problemen raken en afglijden in de criminaliteit. 
Kushner werd internationaal bekend met haar tweede 
roman De vlammenwerpers (2013). 
• Het boek Blokken (1931) van Ferdinand Bordewijk 
is sterk beïnvloed door kunststromingen uit die tijd. 
Het dystopische verhaal over een vierkante 
maatschappij waarin mensen zijn gereduceerd tot 
bouwstenen, werd door vormgever Hachmang 
verstript. Zijn hoekige, tot in de perfectie uitgewerkte 
tekeningen met telkens één felle steunkleur passen 
perfect bij het vierkante verhaal van Bordewijk. Het 
verhaal gaat over een maatschappij waarin ‘rond’ en 
individualisme verboden zijn. Als een oude, 
gerespecteerde man een lezing houdt over het 
volmaakte van de cirkel (ronde ogen, vrouwelijke 
vormen, de zon), blijft iedereen toch achter het 
vierkant staan. Een opstand tegen het vierkant wordt 
uiterst efficiënt neergeslagen. 
• Het zwembad is het debuut van Libby Page. Als 
het zwembad Lido gesloten dreigt te worden, 
schakelt Rosemary de plaatselijke krant in. Ze is 86 
en heeft haar hele leven in Brixton (een wijk in 
Londen) gewoond. Voor haar betekent de sluiting 
verdere afbraak van de buurt. Kate, een jonge zeer 
teruggetrokken journaliste aan het begin van haar 
carrière, krijgt de opdracht Rosemary te interviewen. 
Samen met Rosemary zet Kate zich in voor het 
voortbestaan van het zwembad. Steeds meer 
mensen raken betrokken bij de actie, hoewel de 
gemeente de locatie al heeft toegezegd aan een 
projectontwikkelaar. Het is een prachtig verhaal over 
de verbondenheid van een gemeenschap, die steeds 
sterker wordt naarmate de sluiting dichterbij komt. 

 
Non-fictie volwassenen  
• We leven in tijden van crisis. Die tekent zich op 
een aantal gebieden af. George Monbiot beschrijft 
deze crisis op scherpe wijze in Uit de puinhopen. In 
de samenleving: toenemende vereenzaming en 
vervreemding. In de overheersende ideologie: de 
levering van belangrijke (semi-)collectieve diensten 
wordt aan de markt overgelaten. In de westerse 
democratieën: multinationals beïnvloeden te sterk het 
beleid van overheden. Het (neo)liberalisme beïn-
vloedt het bewustzijn van de individuele mens. Die 
wordt eerder een calculerende klant – ook van de 
overheid – dan een burger die verantwoordelijkheid 
wil dragen voor het maatschappelijk welzijn. De 
schrijver stelt hier een positief beeld tegenover. De 
mens is een empathisch wezen. Het gaat erom zijn 
vermogen tot solidariteit weer te activeren en aan te 
moedigen. Monbiot ziet op veel plaatsen hoop-
gevende initiatieven. Monbiot is een gezaghebbend 
geleerde (bioloog en journalist). 
• Nederlandsche vogelen, 1770-1829 van Nozeman 
en Sepp is een verkleinde uitgave van het bijzonder 
grote vijfdelige eerste Nederlandse vogelboek. 
Nozeman maakte het eerste overzicht van inheemse 
vogels. Sepp, die samen met zijn zoon de nabije 
levende natuur bestudeerde, werd de uitgever en 
tekenaar van de vogels op ware grootte. In die tijd 
werd veel gekopieerd, maar de 250 kopergavures 
met handgekleurde druk zijn origineel. De platen uit 
de vijf delen zijn integraal in deze handzame uitgave 
opgenomen, zonder de oorspronkelijke teksten van 
Nozeman, maar met uitgebreide inleiding over de 
totstandkoming van het oorspronkelijke boek. De vele 
levendige kleurrijke platen zijn een lust voor het oog. 
Prachtig platenboek voor kunst-, vogel- en andere 
liefhebbers. 
 
Non-fictie jeugd 
• De berglemmingen, die op de hoogvlaktes en 
toendra’s van Noorwegen leven, krijgen ontzettend 
veel baby’s. Waar moeten die allemaal heen? Dit is 
een van de 26 dieren die aan bod komt in Allemaal 
onderweg van Laura Knowles. Op fraaie paginagrote 
kleurenillustraties zien en lezen we wat voor reis 
walvissen, vogels, olifanten, vlinders en schildpadden 
soms afleggen. Vaak migreren dieren als het seizoen 
verandert. Sommige dieren vertrekken omdat ze op 
zoek zijn naar eten, andere omdat ze een plek willen 
vinden om te paren en hun kinderen groot te 



 
brengen. Op een wereldkaart kunnen kinderen zelf 
aanwijzen hoe hun reis verloopt. Voor jonge kinderen 
een van de weinige boeken over migratie. In het 
najaar wordt het vervolg verwacht Allemaal thuis. 
Vanaf ca. 6 t/m 8 jaar. 
• In de nieuwe reeks Kleine helden wordt aandacht 
besteed aan belangrijke mensen uit wetenschap, 
architectuur, politiek, kunst en geschiedenis. In de 
eerste vier delen staan Marie Curie, Charles Darwin, 
Albert Einstein en Mahatma Gandhi centraal. De 
nadruk wordt gelegd op het feit dat ook beroemde 
mensen ooit als kind begonnen, met als doel jonge 
lezers te inspireren hun dromen te blijven najagen. 
In elk deel vertelt de hoofdpersoon zelf in grote lijnen 
over zijn leven en werk. De niet al te lange teksten 
zijn geïllustreerd met veel getekende kleuren-
illustraties. De uit het Spaans vertaalde boeken zijn 
gericht op kinderen van ca. 7 t/m 10 jaar.   
 
Dvd en Blu-ray 
• Het actie-avontuur Tomb raider van de Noorse 
regisseur Roar Uthaug is gebaseerd op een 'reboot' 
van de videogameserie, die oorspronkelijk liep van 
2001-2007. In twee eerdere films had Angelina Jolie 
de hoofdrol, nu is dat Alicia Vikander. Lara Croft is de 
dochter van een excentrieke en rijke avonturier, die 
spoorloos verdween toen ze nog een tiener was. 
Wanneer ze in het voetspoor van haar vader op zoek 
gaat naar het graf van de mythische priesteres-
koningin Himiko, trekt ze de aandacht van een vijand 
van haar vader.  
• Het fantasydrama Every day van Michael Sucsy is 
gebaseerd op de bestseller van David Levithan, 
vertaald als Elke dag (2013). De 16-jarige Rhiannon 
wordt verliefd op een rondreizende ziel, 'A', die iedere 
dag in een ander lichaam van een leeftijdgenoot zit. 
De twee zoeken een manier om elke dag samen te 
zijn.  
 
Luisterboeken 
• De slag op de Heckingse Heide van John 
Flanagan is het tweede deel in de serie De Grijze 
jager: de vroege jaren over de vroege jaren van 
Grijze Jager Halt. Aan het eind van dit deel wordt Will 
(de hoofdpersoon van De Grijze Jager-serie) geboren 
en te vondeling gelegd door Halt. Vervolg op Het 
toernooi van Gorlan, opnieuw voorgelezen door 
actrice en voice-over artiest Ellen van Rossum, die 
ook twee delen van Flanagan’s Broederband voorlas. 
 
 
 

Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2013-25-4722, Kate, Lauren. Fallen. 
jrg. 2018, afl. 26,  Het gaat om een oud 
nr. 214 bestelnummer.  
ppn 362836132 Hierop kan niet worden 

besteld.  
 
 
 



 
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 
 
Het nieuwe trefwoord: lhbt is ingevoerd: 
 
2016-47-4814  En God zag dat het heel  
ppn 40813111X goed was, met de 

trefwoorden: 
Homoseksuelen; Rooms-
Katholieke Kerk + 
Biseksuelen; Rooms-
Katholieke Kerk + 
Transseksuelen; Rooms-
Katholieke Kerk. Het 
trefwoord wordt: lhbt; 
Rooms-Katholieke Kerk  

 
PIM 
 
2016-47-4814  En God zag dat het heel  
ppn 40813111X goed was, met het PIM- 

trefwoord: Homoseksualiteit. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
lhbt. 
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