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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• G.J. de Bruijn moderniseerde, met respect voor 
het origineel, de klassieker uit 1874 Majoor Frans : 
een onafhankelijke vrouw in de 19e eeuw van 
A.L.G. Bosboom-Toussaint. Majoor Frans is een van 
de leukere personages uit de Nederlandse literatuur-
geschiedenis en het boek verdient deze kans op een 
nieuw lezerspubliek. 
• Een uitstekend artikel van Xandra Schutte vormt 
de inleiding op de bloemlezing uit de Nederlandse 
literatuur Queer waarin Queer, oftewel homo-
seksualiteit en travestie een rol spelen. De bundel 
met verhalen, gedichten en hoofdstukken uit romans 
werd samengesteld door Nienke van Leverink. 
• In Liefde & bedrog van José Vriens gaat Nienke 
op onderzoek uit als ze plots niets meer van haar 
minnaar Joep verneemt. Zijn weduwe, die achter hun 
affaire is gekomen, begint haar te stalken. Samen 
ontdekken zij dat Joep veel geheimen had. Een 
mooie familieroman die goed is uitgewerkt en prettig 
leest. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Menno's superheroes kookboek : koken en 
bakken voor helden in de keuken is het nieuwe boek 
van Heel Holland Bakt 2014 winnaar Menno de 
Koning die dol is op Amerikaans eten, met name 
gebak en zoetigheid. In dit nieuwe boek gaat Menno 
all American! Vrolijke lay-out, en grappige gerecht-
foto's in dolle kleuren. 
• Cartoons en politieke prenten zijn doorgaans 
goed voor een (glim)lach. Hiervan is in de bundel 
Cartooning Syria amper sprake. De cartoons van de 
28 Syrische tekenaars brengen het lijden van de 
bevolking in beeld. Bevat ook tekeningen van 
Nederlandse, Vlaamse en Noorse tekenaars. Een 
indringend boek. 
 

 
Non-fictie jeugd 
• Hoe praat je met jonge kinderen over een heftig 
onderwerp als zelfdoding? De rode hoed van Luna, 
een prentenboek van Emmi Smid kan hierbij van pas 
komen. Deze uitgave kan kinderen helpen om te 
gaan met verlies na zelfdoding.  Dr. Riet Fiddelaers-
Jaspers, een bekende deskundige op het gebied van 
rouwverwerking, schreef er een (voor)leesinstructie 
bij. 
• Macbeth, een van de grootste tragedies van 
Shakespeare, is nu omgezet naar een indrukwek-
kend prentenboek: Ik wil de Koning zijn. Judith 
Vanistendael en Siska Goeminne maakten een 
beklijvend verhaal over hebzucht, machtswellust en 
wroeging. De poëtische korte teksten beschrijven 
goed de sfeer en inhoud van de tragedie. Interessant 
voor ondermeer havo/vwo-leerlingen vanaf ca. 12 t/m 
18 jaar. 
• Vakantie staat centraal in het derde nummer van 
het tijdschrift 'Dichter' van Stichting Plint. ' Bijna 75 
nieuwe gedichten van meer dan 25 kinderdichters als 
Bette Westera, Erik van Os, Jos van Hest en Theo 
Olthuis zijn erin opgenomen. De gedichten zijn 
afwisselend beschouwend, filosofisch, humoristisch 
en verhalend. Mede door dit tijdschrift ontving 
Stichting Plint onlangs de Visser-Neerlandiaprijs. 
 
Dvd en Blu-ray 
• Het griezelluisterboek is een verzameling van 
griezelige en bizarre verhalen uit diverse bundels van 
Roald Dahl, uitgegeven in het kader van de Kinder-
boekenweek 2017 die als thema heeft ‘Griezelen’. 
Jan Meng, Willem Nijholt en anderen lezen onder 
meer De griezels, Gruwelijke rijmen en Joris en de 
geheimzinnige toverdrank.  
• De Smurfen en het verloren dorp is de derde 
bioscoopfilm naar de stripverhalen van Peyo. De 
eerste twee bioscoopfilms over de Smurfen 
bestonden uit een combinatie van animatie en live-
action, maar deze is geheel met de computer 
geanimeerd. Hoofdpersoon is Smurfin, de enige 
vrouw in het dorp. Samen met haar vriendjes 
Brilsmurf, Klungelsmurf en Potige Smurf onderneemt 
zij een spannende tocht door het Verboden Bos op 
zoek naar het Verloren dorp, waar volgens de ver-
halen ook Smurfen leven.  



 
• In het biografische drama Quiet passion van 
Terence Davies speelt Cynthia Nixon de hoofdrol als 
de Amerikaanse dichteres Emily Dickinson (1830-
1886). De film begint wanneer Dickinson een op-
standige tiener is. Zij ontwikkelt zich tot een vrouw 
met een scherpe geest en tong, die in afzondering 
leeft, maar zeer gehecht is aan haar familie. Ze uit 
zich in haar vaak cryptische gedichten, maar het lukt 
haar niet om ze gepubliceerd te krijgen en erkenning 
te vinden buiten de familiekring. 
• De zevendelige HBO-serie Big little lies is 
gebaseerd op de bestseller van Liane Moriarty 
(vertaald als Kleine grote leugens). Het verhaal is 
verplaatst van Australië naar de kustplaats Monterey 
in Californië. Hoofdpersonen in deze zwarte komedie 
zijn vier welgestelde jonge moeders (Reese 
Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley en 
Laura Dern). In aflevering 1 wordt een moord 
gepleegd, maar lang blijft onduidelijk wie het 
slachtoffer is en wie de moordenaar.  
 
 
 



 
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 
 
2009-23-4563 Hurk, Peter van der. Mijn  
ppn 318764520 zesde zintuig, met het 

trefwoord: Paragnosten ; 
Memoires. Het trefwoord 
wordt: Hurk, Peter van der ; 
Memoires.  

2016-33-3033 Hurk, Peter van der. De  
ppn 406505861 meest gestelde vragen aan 

een paragnost, met het 
trefwoord: Paragnosten ; 
Memoires. Het trefwoord 
wordt: Hurk, Peter van der ; 
Memoires.  

2016-31-1763 Nieuwkomers. Nieuwkomers  
ppn 406611270 op school, met het eerste 

trefwoord: Onderwijs ; 
Vluchtelingenkinderen ; 
Nederland. Het eerste 
trefwoord wordt: Onderwijs ; 
Vluchtelingen ; Kinderen ; 
Nederland.  

2010-27-2170 Ambrose, Hugh. The Pacificl,  
ppn 327963875 met het eerste trefwoord: 

Mariniers ; Verenigde Staten 
; Wereldoorlog II ; Verhalen. 
Het eerste trefwoord wordt: 
Mariniers ; Amerikaanse 
militairen ; Wereldoorlog II ; 
Verhalen.  

2010-10-1104 Terwisscha van Scheltinga,  
ppn 325796424 Gerard. Bloedkoraal, met het 

eerste trefwoord: Mariniers ; 
Verenigde Staten ; 
Wereldoorlog II ; Verhalen. 
Het eerste trefwoord wordt: 
Mariniers ; Amerikaanse 
militairen ; Wereldoorlog II ; 
Verhalen.  

2016-50-0334 Janssen, Desiree. Vrij onder 
ppn 4081396773 de sluier, met het trefwoord: 

Saudi-Arabië; Vrouwen. De 
trefoorden worden: Saudi-
Arabië ; Vrouwen.  

 

SISO 
 
2016-06-2200  Avent, Ryan. Werk in de 21e  
ppn 400952912 eeuw, met het SISO-

nummer: 640.5. Het SISO-
nummer wordt: 640.4.  

 
Titel 
 
2017-07-4267 Legardinier, Gilles.  
ppn 408990678 Quelgu’un pour qui trembler. 

De titel moet zijn: Quelqu’un 
pour qui trembler.  
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