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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• In De afwezigen van Lieke Kézér ontfermt een 
bejaarde buurman zich over tiener Joshua die zijn 
ouders heeft verloren. De buurman tracht de jongen 
uit zijn isolement te halen door hem saxofoon te leren 
spelen. Een ontroerende debuutroman over ver-
woeste dromen, verdwenen ouders, rouw en 
profiteurs. 
• Met Terug naar het Zuiden bevestigt Kathleen 
Grissom na haar debuutroman Het keukenhuis haar 
grote talent als schrijfster. Een zakenman voelt zich 
in het Amerika van het begin van de negentiende 
eeuw moreel verplicht te gaan zoeken naar een 
vrijgekochte slaaf die wordt vermist. 
• Oostzee romance van Anita Verkerk is het tweede 
boek in de Cruiseschip Cupido-serie. Over een jonge 
vrouw die met haar familie op vakantie met een 
cruiseschip gaat en allerlei avonturen beleeft. De 
boeken zijn los van elkaar te lezen en zijn beide 
heerlijke feelgoodverhalen. Leuke serie, zeker een 
aanrader. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Iedere Nederlandse voetbalfan van pakweg 25 
jaar en ouder kent John Blankenstein (1949-2006). 
De scheidsrechter was ook buiten de sportwereld 
een bekende Nederlander, onder meer dankzij zijn 
inzet voor de emancipatie van homoseksualiteit. Over 
hem schrijft Chris Willemsen in Ze lullen maar een 
eind weg. 
• Basisboek India van Amandip Uppal is een toe-
gankelijk en inspirerend kookboek, met betaalbare 
recepten, aantrekkelijke gerechtfoto’s en kleine 
tekeningetjes die de Indiase sfeer onderstrepen. 
Met vaak vegetarische recepten, maar ook recepten 
waarin vlees of vis wordt gebruikt. 
• In List en leugen : de psychologie van bedriegen 
en bedrogen worden van Maria Konnikova worden 
psychologische principes achter bedrog en fraude, 
toegelicht aan de hand van bekende en minder 
bekende voorbeelden van fraudeurs en bedriegers. 
Een plezierig leesbaar en onderhoudend boek voor 
een breder lezerspubliek. 
 

 
Dvd en Blu-ray 
• In de tragikomedie Een man die Ove heet naar 
het boek van Frederick Backman zien we in de 
hoofdrol Rolf Lassgård (bekend uit Wallander). De 
59-jarige Ove is een norse man die er streng op toe 
ziet dat iedereen zich houdt aan de regels van het 
woonerf waar hij mede-oprichter van is. Zijn vrouw is 
overleden, hij is zijn baan bij de spoorwegen kwijt-
geraakt en doet verschillende pogingen om zelf-
moord te plegen. Floortje Smit (Volkskrant 23-6-'16) 
schrijft: '(...) Hetzelfde geldt voor de meest cynische 
bioscoopganger: ook die kan bijna niet anders dan 
zich uiteindelijk gewonnen geven. Regisseur Hannes 
Holm, die de Zweedse gelijknamige bestseller 
bewerkte voor film, voegt precies de juiste dosis 
zachtaardigheid toe. (...)’ Winnaar van o.a. twee 
Guldbagge Awards (een belangrijke Zweedse 
filmprijs). 
• De Amerikaanse televisieserie The people versus 
O.J. Simpson vertelt het verhaal van voormalig 
American football-speler en acteur O.J. Simpson die 
in 1994 beschuldigd werd van de moord op zijn ex-
vrouw Nicole Brown en een vriend van Nicole, 
Ronald Goldman. De serie concentreert zich op de 
strijd tussen de twee juridische teams, aan de ene 
kant Justitie,  aan de andere kant het ‘dreamteam’ 
van Simpson. Cuba Gooding Jr. (Boyz n the hood) is 
O.J., Sarah Paulson is hoofdaanklager Marcia Clark. 
De serie won diverse Prime Time Emmy's.  
• De Franse animatiefilm Reis naar het noorden is 
het regiedebuut van striptekenaar en animator Rémi 
Chayé. Het verhaal speelt eind 19e eeuw. De aristo-
cratische Sasha (15) loopt weg van huis in Sint 
Petersburg om haar opa te zoeken, een ontdekkings-
reiziger die niet meer terugkwam van een expeditie 
naar de Noordpool. De 2D-animatie is sfeervol en 
inventief. Vertoond op Cinekid 2015. 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
 
2015-26-4797,  Woodward, Ella. Deliciously 
ppn 393975630 Ella.  Het hoofdwoord wordt: 

Mills, Ella.  
 
Trefwoorden 
 
2016-19-5289  Barnett, Richard. Crucial  
ppn 39807738X interventions, met het 

trefwoord: Illustraties; 
Chirurgie; 19e eeuw. Het 
trefwoord wordt: Chirurgie; 
Illustraties; 19e eeuw. 

2014-37-2217  Barnett, Richard. The sick  
ppn 38263912X rose or; disease and the art 

of medical illustration, met 
het trefwoord: Illustraties; 
Geneeskunde. Het trefwoord 
wordt: Geneeskunde; 
Illustraties.  
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