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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Karen Slaughter, een oudgediende in het 
thrillergenre, bewijst opnieuw haar kunnen in 
Gespleten. Nadat de lunch met haar moeder voor 
haar 31ste verjaardag is geëindigd in een 
schietincident met drie doden, komt Andrea Cooper 
(Andy) er al snel achter dat haar moeder meer is dan 
de doorsnee moeder en charmante spraaktherapeute 
die net hersteld is van borstkanker. Voordat ze het 
goed en wel beseft, is Andy op de vlucht met haar 
moeders geheim, waarvan zij zelf niet eens weet wat 
het is. Keiharde, snelle, grafische thriller van de 
Amerikaanse ‘Queen of crime’. 
• Van dezelfde schrijfster is Laatste adem. 
Advocate Charlie verdedigt mensen die dit hard 
nodig hebben, ook al betalen ze haar slecht. Tiener 
Flora vraagt Charlie hulp bij de ontheffing van de 
voogdij van haar grootouders. Mede omdat Flora, net 
als Charlie zelf, op jonge leeftijd haar moeder verloor, 
schept dit een band. Charlie ontdekt steeds meer 
over Flora´s complexe leven. De onbetrouwbaarheid 
van de grootouders die haar studiefonds leegtrekken, 
haar vage vriendje en de drugshandel. Kan Charlie 
meegaan in deze zaak en in hoeverre kan ze geloven 
wat haar verteld wordt? Regelmatig blikt ze terug op 
haar eigen traumatische jeugd. Verbluffend sterke 
thriller over geweld tegen vrouwen en hun sterke 
vechtlust, ondanks jeugdtrauma´s. 
• De hoofdpersonages in Kleine brandjes overal 
door de Chinees-Amerikaanse schrijfster Celeste Ng 
zijn Fotografe Mia en haar dochter Pearl. Ze hebben 
overal in de Verenigde Staten gewoond, maar het lijkt 
erop dat Shaker Heights hun definitieve woonplaats 
gaat worden. Pearl heeft het naar haar zin op de 
middelbare school en raakt bevriend met de kinderen 
van de Richardsons, de eigenaren van hun huis. Als 
Mia zich de toorn van mevrouw Richardson op de 
hals haalt door de Chinese biologische moeder van 
een adoptiekind van een van haar vrienden te 
steunen, zet dit een serie van gebeurtenissen in 
werking met verstrekkende gevolgen. Een 
spannende en zeer toegankelijke roman waarin 
mensen geheimen met zich meedragen en veel 
minder aardig zijn dan ze doen voorkomen. 
 

 
Non-fictie volwassenen  
• Dat het niet goed gaat met de honingbijen en 
wilde bijen in Nederland en heel West-Europa is 
inmiddels bekend. In deze tijd van aandacht voor 
natuur en biodiversiteit toont IVN Westerveld 
(Drenthe) tot wat een plaatselijk project om bijen te 
helpen kan uitgroeien. Het handboek Zet de berm in 
bloei voor de bij vormt een praktische handleiding 
voor vrijwilligers. Niet alleen de mooie kleurenfoto's 
maar ook de kadertjes met 'tips' en 'wist je dat' geven 
een extra waarde aan deze uitgave. De verschillende 
medewerkers aan dit project, samen met KNNV 
Uitgeverij,  uitgever van informatieve boeken over 
natuur en duurzaamheid, maakten van dit boek een 
werkboek om ook op andere plaatsen de aanzet te 
geven om een project op te starten. 
• In tegenstelling tot wat de naam en het formaat 
doen vermoeden is de Plastic soup atlas van de 
wereld geen echte atlas. Met slechts vier kaarten 
slaagt het boek er echter wonderwel in om de plastic 
soup zodanig aan te kaarten dat de vergelijking van 
de mensheid als verantwoordelijke voor dit 
wereldwijde milieuprobleem met de Griekse 
mythologische figuur Atlas als torser van het 
hemelgewelf terecht gemaakt is. Het boek is 
thematisch opgezet en behandelt diverse 
inspirerende initiatieven. De teksten zijn gebaseerd 
op wetenschappelijke inzichten en vergezeld van 
infographics en indrukwekkende foto's in kleur. 
Auteur en politicoloog Michiel Roscam Abbing is 
actief bij de Plastic Soup Foundation in Amsterdam. 
Het boek illustreert zeer treffend de ernst van dit 
actuele wereldwijde milieuprobleem, zet aan tot 
nadenken en wijst op de noodzaak tot direct en 
adequaat handelen. 
 



 
Dvd en Blu-ray 
• Het drama Mary Magdalene van Garth Davis 
vertelt de laatste maanden van Jezus, gezien door de 
ogen van Maria Magdalena. Maria (Rooney Mara) uit 
het dorpje Magdala is een jonge vrouw die weigert te 
trouwen met de door haar vader uitgezochte man. 
Wanneer Jezus van Nazaret (Joaquin Phoenix) het 
dorpje aandoet raakt ze in zijn ban en volgt hem naar 
Jeruzalem. Pauline Kleijer (Volkskrant 22-3-’18) 
schrijft: ‘(…) Mary Magdalene is taaie kost, maar 
heeft genoeg te bieden voor wie het passieverhaal 
eens zonder spierballenvertoon wil zien. Haast 
achteloos legt de film andere accenten; schandalen 
zal dat niet opleveren, wel stof tot nadenken.’ 
• LBJ is een biografisch drama van Rob Reiner met 
in de hoofdrol Woody Harrelson, bekend van onder 
meer Three billboards outside Ebbing, Missouri. 
Senator Lyndon B. Johnson verliest in 1960 de 
democratische voorverkiezingen van John F. 
Kennedy. Kennedy vraagt zijn rivaal om zijn ‘running 
mate’ te worden, waarna ze samen de presidentsver-
kiezingen winnen. Na de moord op Kennedy wordt 
Johnson president en tot verrassing van velen zet hij 
zich in om de ‘Civil Rights Act’ door het Congres te 
loodsen.  
 
Luisterboeken 
• Op 29 september 2018 is het vijftig jaar geleden 
dat de eerste aflevering van De Fabeltjeskrant werd 
uitgezonden. Ter gelegenheid hiervan verschijnt een 
heruitgave van Nieuws uit de Fabeltjeskrant. De cd 
bevat opnamen van de originele uitzendingen uit de 
jaren 1968-1972. Elk verhaaltje van ongeveer vijf 
minuten wordt verteld – voorgelezen uit de krant – 
door meneer de Uil, die ook steeds eindigt met 'en nu 
maar knus naar jullie warme nestjes'. Naast twaalf 
verhaaltjes zijn er drie liedjes, waaronder de 
(carnavals)hit Hup, daar is Willem met de 
waterpomptang. In september verschijnt ook het 
jubileumboek Hallo, meneer de Uil, in december komt 
een bioscoopfilm uit en ook is een 3D-animatieserie 
aangekondigd die in 2019 dagelijks op televisie zal 
komen.  
 
 

Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2018-07-2454,  Arnaldur Indridason. Valkuil. 
jrg. 2018, afl. 25,  De titel is met een verkeerd 
nr. 0001 bestelnummer aangeboden 
ppn 413679888 en wordt in deze week (a.i.-

week 28, 2018)  opnieuw 
aangeboden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
 
Hoofdwoorden 
 
2017-13-2569  Mola, Francesc Zamora. 
ppn 408614501 Nieuwe aangebouwde 

ruimten. Het hoofdwoord 
wordt: Zamora Mola, 
Francesc.  

2009-52-5092 Mola, Francesc Zamora. 
ppn 323550398 Wood houses. Het hoofd-

woord wordt: Zamora Mola, 
Francesc.  

2009-33-4570  Mola, Francesc Zamora. 
ppn 321283244 Eduardo Souto de Moura. 

Het hoofdwoord wordt: 
Zamora Mola, Francesc.  

2012-26-4577  Siemensma, Hanneke. Snip.  
ppn 343583135 Het hoofdwoord wordt: 

Lagermann, Claudia.  
 
Trefwoorden 
 
2014-10-2678 Koeleman, Hans. Het blauwe  
ppn 372489478 uur, met het trefwoord: 

Hardlopen; verhalen. Het 
trefwoord wordt: Hardlopen.  

 
SISO 
 
2016-19-5073  Samaey, Giovanni. X factor,  
ppn 410705381 met het SISO-nummer: 

510.3. Het SISO-nummer 
wordt: 517.  

2008-42-0130  Klein Hofmeijer, Hans.  
ppn 310282799 Ochtendlicht, met het SISO-

nummer: 706.8. Het SISO-
nummer wordt: 736.8.  

2014-10-2678  Koeleman, Hans. Het blauwe  
ppn 372489478 uur, met het SISO-nummer: 

616.8. Deze titel wordt bij de 
fictie ingedeeld met het 
genre ps.  

 

PIM 
 
2014-10-2678  Koeleman, Hans. Het blauwe 
ppn 372489478 uur, met de PIM-categorie 09 

Sport en Spel en het PIM-
trefwoord: Atletiek. Deze titel 
wordt bij de fictie ingedeeld 
met het genre ps.  

 
Thematrefwoord 
 
2017-12-1760 Breukers, Truus. Wolfje en  
ppn 412534118 de oude geit, met thema-

trefwoord: Dood. Thema-
trefwoord wordt: geen.  

2018-12-5587 Duddle, Jonny. De piraten 
ppn 41709857X van Scheurbuikstrand, 

zonder thematrefwoord. 
Thematrefwoord wordt: 
Stoere figuren.  

 
Genrewijziging 
 
2018-18-3102 Sebastian, Mihail. Vrouwen, 
ppn 417627238 genre: ro. Het genre wordt: 

geen. 
 
Leeftijdsindeling 
 
2017-26-4024 Oldersma, Folkert. Werk aan  
ppn 413710017 de winkel, met leeftijds-

indeling: A. De leeftijds-
indeling wordt: B.  

2017-25-2716 Brooks, Kevin. Bang 
ppn 412694638 geboren, met leeftijds-

indeling: D. De leeftijds-
indeling wordt: C.  

2018-03-0944  Ross, Tony. Ik wil mijn  
ppn 41599117X mama, met leeftijdsindeling: 

AP. De leeftijdsindeling 
wordt: AK. Geen genre, 
genre wordt: sk.. U ontvangt 
correct catalogusmateriaal.  
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