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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• De titel De buste van de keizer betreft een van de 
verhalen van de beroemde Duitstalige auteur Joseph 
Roth (1894-1939), onder andere bekend van de 
Radetzkymars en Job. Omdat hij van joodse komaf 
was, heeft hij in 1933 Duitsland verlaten en is later in 
Parijs overleden. Roth vertelt over alledaagse 
mensen en zijn verhalen ademen de tijdsgeest van 
de jaren twintig en dertig. Hij betreurt de ondergang 
van de beschaving, de snelle maatschappelijke en 
technologische veranderingen in die tijd en hij 
beschrijft het effect daarvan op de mensen van die 
tijd. De samenstellers en vertalers hebben een 
selectie gemaakt, waarin de meest bekende zijn 
opgenomen naast een aantal nog niet vertaalde 
verhalen, zoals het titelverhaal. In modern en 
begrijpelijk Nederlands zijn negen verhalen van 
de auteur in het Nederlands weergegeven, een 
prachtige prestatie van de vertalers. 
• Dominique Ziegler en Olivier Dauger maakten een 
stripversie van een beroemd detectiveverhaal van 
Agatha Christie (1890-1976): Moord in de bibliotheek, 
talloze malen verfilmd en nu ook verstript. In het 
landhuis van kolonel Arthur Bantry wordt op een 
vroege ochtend het lijk van een jong meisje ge-
vonden. De vrouw van de kolonel schakelt haar 
vriendin Miss Marple in om deze mysterieuze moord 
te ontrafelen. Hoewel het oorspronkelijke verhaal 
(1942) nauwlettend gevolgd wordt, wordt de hande-
ling naar een kwart eeuw later verplaatst, naar wat 
het swingende Engeland van de zomer van 1966 
moet zijn. Dit doet geen afbreuk aan de sfeer van het 
tijdloze verhaal dat opgesierd is met een sierlijke 
realistische tekenstijl. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Morgen ga ik echt! door Marijke ten Cate en 
Corien Oranje is een hardloopgids voor vrouwen. 
Je hebt het druk thuis, werkt hard en bent niet 
sportief en ineens ontdek je dat je begint te hijgen als 
je de trap oploopt. Je kijkt in de spiegel en ziet een te 
stevige vrouw, die veel te veel eet. Ineens ben je het 
zat en je gaat de deur uit voor je eerste loopje. 
Gewoon, omdat het gezond is, omdat je sterkere 
botten krijgt, je jezelf energieker en fitter voelt.  

 
Dit boek staat vol met interviews die zijn afgenomen 
bij vrouwen en trainers. Er staat in hoe je loop-
schoenen moet kopen, wat je aan moet trekken, 
welke looptechniek het beste is. Het geeft tips over 
alleen of in een groep lopen, over het voorkomen van 
blessures, het doen van oefeningen, het lopen van je 
eerste wedstrijd en het behouden of opnieuw opbou-
wen van je motivatie. En... het boek is met fantas-
tische tekeningen geïllustreerd. 
• Samen met fotograaf Jos Lammers ging journalist 
Matt Dings tussen 1982 en 2003 vooral in Europa op 
zoek naar journalistieke ‘zwerfverhalen’. Twintig 
korte, persoonlijk getinte reisreportages zijn ge-
bundeld en samengevoegd in Her & der met aan-
vullende foto’s. Lammers en Dings waren beiden 
verbonden aan weekblad De Tijd en HP/De Tijd. Hun 
(foto)verhalen kwamen gevoelsmatig tot stand: ze 
zwierven en kwamen onderweg onderwerpen tegen. 
De mens stond centraal, ze meden grote nieuws-
gebeurtenissen. De journalist beschrijft hen op mild-
poëtische toon, tegen een decor van politieke en 
maatschappelijke veranderingen. De documentaire 
foto’s, meestal in zwart-wit, zijn daarbij groot en 
aflopend afgedrukt. Een toonbeeld van hoogwaardige 
journalistiek. 
 
Non-fictie jeugd 
• Hebben dieren ook seks? In Bij de beesten af van 
Katharina von der Gathen vind je veel antwoorden. In 
drie delen wordt ingegaan op de talloze versiertrucs, 
de paringsrituelen en ten slotte de geboorte en 
verzorging van de jongen. Kinderen zullen genieten 
van de grappige, verrassende en soms niet zo 
smakelijke feiten over het liefdesleven van dieren. 
Zo paren schorpioenen dansend, doen zeepokken 
het allemaal tegelijk en sterven bijen na de daad. 
De auteur dook, na haar boek Dus jij en mama 
hebben het gedaan?! (2015), in de wereld van het 
dierenrijk, en diepte een schat aan grappige feiten 
op. De vele schitterende kleurenillustraties zijn ook 
dit keer van de hand van Anke Kuhl. Vanaf ca. 9 t/m 
12 jaar. 



 
• Waar zouden we zijn zonder de bij? In Handboek 
voor bijenfans maakt Gerard Sonnemans duidelijk 
dat bijen een sleutelrol spelen in de voedselketen en 
in de biodiversiteit. Ze brengen kleur, geur en smaak 
in ons leven. Niet alleen de honingbij, maar ook de 
honderden soorten wilde bijen. Helaas is hun 
voortbestaan in gevaar en moeten we er alles aan 
doen om de bij te redden. Dit boek slaat op 
toegankelijke wijze een brug tussen de brede kennis 
die in de loop der jaren over bijen verzameld is en 
nieuwsgierige kinderen van ca. 9 t/m 12 jaar. 
 
Dvd en Blu-ray 
• In het oorlogsdrama Bankier van het verzet van 
Joram Lürsen wordt bankier Walraven van Hall 
(Barry Atsma) benaderd met de vraag zijn financiële 
kennis in te zetten voor het verzet. Het begint klein, 
maar wordt steeds groter en Walraven en zijn broer 
Gijs (Jacob Derwig) worden sleutelfiguren in het 
Nationaal Steunfonds (NSF), dat veel geld beheert 
voor het verzet. In 1944 bedenken zij wat later ‘de 
grootste bankroof uit de vaderlandse geschiedenis’ 
wordt genoemd: een grootschalige bankfraude rond 
schuldbekentenissen van De Nederlandsche Bank.  
• De superheldenfilm The Avengers: infinity war van 
Anthony en Joe Russo is geïnspireerd op de Marvel 
Comics-serie. Het is de derde Avengers-film, 
opvolger van The Avengers: age of Ultron (2015). 
The Avengers moeten samenwerken met The 
Guardians of the Galaxy om een kans te maken de 
machtige Thanos te verslaan die de helft van het 
universum wil vernietigen. Meer dan twintig helden 
strijden mee – Iron Man, Hulk, Black Widow, Groot, 
Gamora – maar zijn het onderling niet eens over de 
strategie. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
 
2017-24-1567  Oklava : recepten uit de  
ppn 410916013  Turks-Cypriotische keuken, 

met het hoofdwoord: Kaizim, 
Selin. Het hoofdwoord wordt: 
Kiazim, Selin.  

 
Leeftijdsaanduiding 
 
2018-14-1326 Fournier, Juliette. Omegama. 
ppn 417354592  Jeugdstrip met leeftijdsaan-

duiding b. Wordt jeugdstrip 
met leeftijdsaanduiding c. 
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