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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• In Een onbekend leven tracht brigadier Manon 
Bradshaw de onschuld van haar geadopteerde zoon 
te bewijzen als hij wordt beschuldigd van moord. 
Hierbij wordt ze echter door het merendeel van 
haar politiekorps tegengewerkt. Spannende thriller 
van Susie Steiner, de tweede met Bradshaw 
(na Na 72 uur). 
• In het naoorlogse Duitsland neemt een jong 
meisje de zorg voor het gezin op zich, maar kan niet 
voorkomen dat haar broers in een weeshuis terecht-
komen, waar zij mishandeld worden. Pas vele jaren 
later ontdekt zij de trieste waarheid over wat er 
gebeurd is. Over de grens is de mooi geschreven 
roman van Mechtild Borrmann. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Elisabeth Timmermans onderzoekt in Liefde in 
tijden van Tinder de invloed van sociale media, met 
name Tinder, op de wijze waarop mensen contact 
zoeken met potentiële partners voor een liefdes-
relatie en welke specifieke gevolgen dat kan hebben. 
Interessante, verzorgde uitgave met enkele illustra-
ties. 
• Suzanna Jansen tekent in Wael het verhaal op van 
een Syrische jongeman die tijdens de burgeroorlog 
de vlucht nam en in Nederland belandde, waar hij 
zijn studie en zijn leven weer oppakte. Een 
confronterend boek dat een beeld geeft van hoe het 
leven van een gewone jongen opeens kan omslaan in 
een achtbaan. 
 
Fictie jeugd  
• Wat ik mooi vind is een prachtig prentenboek van 
Milja Praagman over schoonheid en de kunst om die 
te zien. Het jongetje Max ontdekt dat schoonheid in 
de meest onverwachte dingen kan schuilen: in mooie 
ogen, maar ook in het metéén weten dat iemand je 
beste vriend is, in de ontdekking dat iedereen bij de 
bushalte gekleurd is of in de eerste letter van je naam 
die ook de letter van mama is. Vanaf ca. 4 jaar.  

 
• In Lux : het geheimzinnige licht ziet de 12-jarige 
Sam een geheimzinnig licht uit de hemel vallen. Het 
blijkt te maken te hebben met een bijzonder, licht-
gevend wezentje dat over speciale krachten beschikt. 
Sam en zijn vrienden komen in grote problemen als 
ze het wezentje proberen te redden uit handen van 
een kwaadaardige bende. Een fantasierijk debuut 
voor kinderen vanaf ca. 10 jaar. 
•  Nadat hun moeder verplicht is opgenomen in een 
kliniek, verhuist de 17-jarige Ellery met haar tweeling-
broer Ezra naar het dorpje Echo Ridge. Daar zijn in 
het verleden angstaanjagende dingen gebeurd, zoals 
de moord op een populair meisje. Iedereen in het 
dorp lijkt geheimen te hebben. En dan slaat de 
moordenaar opnieuw toe. Twee kunnen een geheim 
bewaren is de spannende tweede thriller van de 
Amerikaanse Karen McManus, bekend van de best-
seller Een van ons liegt. Het cluster Engels Jeugd 
bevat de Engelse editie, Two can keep a secret. 
Vanaf ca. 15 jaar. 
 
Non-fictie jeugd  
• Waarom is een reuzenschildpad zo groot, bestaan 
er pony's met strepen en hebben mensen een staart-
botje? In Het verhaal van de reuzenschildpad heeft 
Sabina Radeva de evolutietheorie van Darwin op 
aansprekende wijze verteld en verbeeld. In een door-
lopend verhaal met veel getekende kleurenillustraties 
volgen we Darwin kort tijdens zijn reizen met de 
Beagle en zijn studies die uitmondden in zijn boek 
Over het ontstaan van soorten. Ingegaan wordt op 
wat daar allemaal in stond over natuurlijke selectie 
e.d. en dat zijn theorie vragen bij de mensen opriep. 
Voor de doelgroep een van de weinige uitgaven over 
dit thema. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.   
 
Non-fictie jeugd en volwassenen 
• Zo’n 1,1 miljoen Nederlanders schrijven wel eens 
een gedicht, verhaal of raptekst. Maar hoe schrijf je 
nu een goed verhaal? In Durf te schrijven! geeft 
Carry Slee hiervoor waardevolle handvatten. Volgens 
haar is het gewoon een kwestie van veel oefenen en 
uitproberen. Ze gaat in op aspecten als inspiratie, 
een goede werkplek, karakterontwikkeling, cliff-
hangers, illustraties en tenslotte het uitgeven en het 
nut van een goede redactie. De cartoons van Aimée 
de Jongh geven een leuke draai aan alle schrijftips. 
Toegankelijk geschreven voor volwassenen en jonge 
schrijvers in de dop vanaf ca. 14 jaar. 



 
Fictie buitenlands volwassenen 
• The Road to Grantchester is de voorloper van de 
Grantchester Mysteries van James Runcie. Sidney 
Chambers gaat in 1938 klassieke talen studeren in 
Cambridge. In 1943 gaat hij het leger in en wordt 
naar het Italiaanse front gestuurd. Zijn beste vriend 
komt om, Chambers wordt onderscheiden. Prettig 
leesbaar verhaal en laat boeiend zien wat Sidney 
vormde voor hij in Grantchester kwam. Tv-serie van 
de boeken werd in 2015 als Grantchester uitge-
zonden. 
• Mycroft Holmes en Mycroft and Sherlock zijn de 
los te lezen deel 1 en 2 over de oudere en nóg 
slimmere broer van Sherlock Holmes. Geschreven 
door Kareem Abdul-Jabbar, voormalig NBA-
basketballer en scriptschrijver Anna Waterhouse. In 
deel 1 helpt Mycroft een vriend met een weeshuis 
voor misbruikte jongens en vraagt Sherlock er les te 
gaan geven. Deel 2 speelt zich af op Trinidad als 
Mycroft zijn daar opgegroeide verloofde nareist 
omdat zij plotseling afreisde na berichten over ont-
voerde kinderen. Met vaart, humor en veel kennis 
van historische zaken geschreven, spannende 
verhalen. Nieuw, verfrissende remakes. 
 
Dvd en Blu-ray 
• De thriller Vals van Dennis Bots is gebaseerd op 
het Young Adult-boek van Mel Wallis de Vries. De 
vriendinnen Kim, Abby, Feline en Pippa zitten in de 
eindexamenklas en houden in de kerstvakantie een 
meidenweekend in een afgelegen vakantiehuis in de 
Ardennen. Een van hen verdwijnt plotseling. Intussen 
zijn de meisjes ingesneeuwd en hebben hun 
telefoons geen bereik meer.  
• Het zwart-komische kostuumdrama The favourite 
van de Griekse regisseur Yorgos Lanthimos  is 
geïnspireerd op historische gebeurtenissen. In 1708 
is koningin Anne (Olivia Colman) onlangs weduwe 
geworden. Haar gezondheid is slecht en ze treurt om 
de dood van al haar dertien kinderen. Tussen twee 
van haar hofdames (Rachel Weisz en Emma Stone) 
ontstaat een strijd om haar gunst en om de macht. 
De film kreeg veel nominaties en prijzen, onder meer 
de Oscar en Golden Globe voor Beste actrice. 
 
 

Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2019-04-0683,  Dangelmaier, Ruth. Bosch = 
jrg. 2019, afl. 13,  El Bosco. Deze titel was 
nr. 0149 verkeerd gekoppeld en komt 
ppn 421464674 te vervallen. De titel wordt in 

a.i.-week 16, 2019 opnieuw 
aangeboden. U dient 
opnieuw te bestellen.  

2019-07-2227,  Shipton, Paul. Alice in 
jrg. 2019, afl. 13,  wonderland. Deze titel was 
nr. 0322 verkeerd gekoppeld en komt 
ppn 407551018 te vervallen. De titel wordt 

binnenkort opnieuw aan-
geboden. U dient opnieuw te 
bestellen.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
 
2017-25-2857 Jubileumomnibus 140,  
ppn 411111078 met het hoofdwoord: 

Wageningen. 
Het hoofdwoord wordt: 
Jubileumomnibus.  

2018-25-1378 Jubileumomnibus 144, 
ppn 418671699 met het hoofdwoord: 

Burgers-Drost. 
Het hoofdwoord wordt: 
Jubileumomnibus.  

 
Trefwoorden 
 
2016-06-2272 Dewulf, Liesbet.  
ppn 401252876 Hapklaar beetgaar, met 

de trefwoorden: 
Borrelhapjes, en: Snacks. 
Het trefwoord wordt: 
Voeding ; Dementerenden.  

 
PIM 
 
2016-06-2272 Dewulf, Liesbet. Hapklaar  
ppn 401252876 beetgaar, met het PIM-

trefwoord: Borrelhapjes. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Voeding.  

2018-40-3475 Busato, Vittorio. What’s  
ppn 421050748 wrong with me?, met de PIM-

categorie: Geestelijk leven. 
De PIM-categorie wordt: 
Lichaam en Gezondheid.  

 
SISO 
 
2016-06-2272 Dewulf, Liesbet. Hapklaar  
ppn 401252876 beetgaar, met het SISO-

nummer: 629.76. De SISO-
nummers worden: 628.44, 
en: 606.15.  

 

AVM 
 
Leeftijdscategorie 
 
2018-31-5541 Death. The death of  
ppn 419289917 Superman. De titel is aan-

geboden in de categorie 
volwassen, dit wordt: Jeugd, 
leeftijd C.  

2018-51-4721 Reign. Reign of the  
ppn 421270659 Supermen. De titel is aan-

geboden in de categorie 
volwassen, dit wordt: Jeugd, 
leeftijd C.  
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