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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Kiev op de bodem van een glas is de debuut-
roman van Tobias Wals. Centraal staat de stad Kiev, 
met al zijn mooie en lelijke gezichten. Rond het 
louche Borscht Hostel beweegt zich een bonte stoet 
aan personages. Kleurrijk en humoristisch. De auteur 
woonde zelf lange tijd in Kiev. 
• In Een ander land van de Zuid-Afrikaanse auteur 
Karel Schoeman (1939-2017) leert eind negentiende 
eeuw de ernstig zieke Nederlander Versluis zijn 
nieuwe land en thuisbasis Zuid-Afrika te aanvaarden 
en daarmee thuis te komen in het onbekende. 
Prachtige beschrijvingen, goed vertaald. 
 
Non-fictie jeugd 
• In Wilde dieren van het noorden neemt Dieter 
Braun ons mee op reis naar de meest afgelegen 
gebieden van het noordelijk halfrond. Bijna een derde 
van de dieren die hij in dit boek portretteerde staan 
op de lijst van bedreigde diersoorten, sommige 
worden zelfs met uitsterven bedreigd. In het ver-
zorgde boek staan tekeningen in natuurgetrouwe 
kleuren van zo’n tachtig dieren waaronder de eland, 
de Canadese bever en de orka. Door hun geo-
metrische vormen zijn ze verrassend expressief, je 
kijkt ze als het ware in hun ziel. Bij elke illustratie, 
veelal paginagroot, staat een beknopte informatie 
over de leefgewoonten van het desbetreffende dier. 
Het boek, dat internationaal een succes is, nodigt uit 
om ademloos doorheen te bladeren. Vanaf ca. 10 t/m 
13 jaar. 
 
Luisterboeken 
• Job Cohen leest De levens van Jan Six van 
historicus Geert Mak, waarin hij de geschiedenis 
beschrijft van de Amsterdamse patriciërsfamilie Six 
vanaf de zestiende eeuw tot en met de periode kort 
na de Tweede Wereldoorlog. Mak schenkt daarbij 
veel aandacht aan Jan Six I (1618-1700), die zich 
door Rembrandt liet portretteren, verschillende  
bestuursfuncties bekleedde en een indrukwekkende 
kunstverzameling bijeenbracht. Verschillende van zijn 
nazaten beschikten eveneens over een kunstzinnige 
of wetenschappelijke belangstelling en wisten door 
verstandshuwelijken het familiebelang veilig te 
stellen, ook als de maatschappelijke en politieke 
verhoudingen veranderden.  

 
Dvd en Blu-ray 
• Weg van jou is een romantische komedie van 
Jelle de Jonge. Dertiger Evi (Katja Herbers) woont 
met haar vriend in een penthouse in Rotterdam en 
werkt als projectleider voor een groot bouwbedrijf. Ze 
hoopt op een baan in Rio de Janeiro, maar wordt 
naar Terneuzen gestuurd om de bouw van een 
nieuwe zeesluis naar België te begeleiden. Zonder 
haar vriend vertrekt ze naar een modderig land waar 
ze de mensen niet verstaat en haar collega's haar 
niet begrijpen. De stoere schipper Stijn (Maarten 
Heijmans) is de aanvoerder van het bewonersverzet 
tegen de sluis, maar laat haar ook kennismaken met 
de mooie kanten van Zeeuws-Vlaanderen. Het 
verhaal is geïnspireerd op het Franse bioscoop-
succes Bienvenue chez les Ch’tis (2008). De film 
kreeg de status 'Gouden film'. 
• Kenneth Branagh verfilmde het boek Murder on 
the Orient Express van Agatha Christie uit 1934, dat 
eerder verfilmd werd door onder meer Sidney Lumet. 
Branagh speelt zelf de hoofdrol van de Belgische 
detective Hercule Poirot, naast een sterrencast 
waarin Johnny Depp, Judi Dench, Derek Jacobi, 
Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz en Nederlander 
Marwan Kenzari. In 1934 reist Poirot aan boord van 
de Orient Express terug van Istanbul naar Londen. 
Kort nadat de trein strandt vanwege een lawine die 
de rails blokkeert, blijkt dat een van de passagiers, 
zakenman Samuel Ratchett, is vermoord. Alle 
passagiers zijn verdacht, en allemaal hebben ze een 
alibi.  
 
Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2018-01-5810, Cline, Emma. De meisjes. 
jrg. 2018, afl. 5,  De titel komt te vervallen 
nr. 018 i.v.m. een verkeerde prijs. 
ppn 41024788X De titel wordt binnenkort 

opnieuw aangeboden.  
2017-15-3515,  Cline, Emma. De meisjes. 
jrg. 2018, afl. 5,  De titel komt te vervallen  
nr. 228 omdat de aanbieding voor  
ppn 41024788X volwassenen een verkeerde 

prijs heeft en de titels ge-
koppeld zijn. De titel wordt 
binnenkort opnieuw aan-
geboden.  



 
2017-08-4687,  Capullo, Greg. Nacht der  
jrg. 2018, afl. 5,  uilen. De titel komt te  
nr. 016 vervallen omdat hij het  
ppn 41024788X verkeerde bestelnummer 

heeft gekregen. Onder dit 
bestelnummer is eerder 
aangeboden: Capullo, Greg. 
Het hof der uilen.  

 (ppn 389896683, jrg. 2017, 
afl. 48).  

 
 Uitverkocht 
 De titel Nacht der uilen wordt 

niet meer aangeboden, 
omdat hij is uitverkocht.  

 
 
 
 
 
 



 
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 
 
 PIM 
 
2014-16-0866  Claybourne, Anna. Het hart,  
ppn 374758999 met het PIM-trefwoord: 

Bloedsomloop. Het PIM-
trefwoord wordt: Bloed.  

2012-09-4443  Hofmann, Corine. Mijn droom  
ppn 340423978 van Afrika, met het PIM-

trefwoord: Samburu. Het 
PIM-trefwoord wordt: 
Nomaden.  

2011-28-1957  Hofmann, Corine. Mijn droom  
ppn 33592705X van Afrika, met het PIM-

trefwoord: Samburu. Het 
PIM-trefwoord wordt: 
Nomaden.  

2010-27-2176  Hofmann, Corine. De blanke  
ppn 32796393X masai. Terug uit Afrika. 

Weerzien in Kenia, met het 
PIM-trefwoord: Samburu. Het 
PIM-trefwoord wordt: 
Nomaden.  

2009-27-4244  Hofmann, Corine. Weerzien  
ppn 318781425 in Kenia, met het PIM-

trefwoord: Samburu. Het 
PIM-trefwoord wordt: 
Nomaden.  

2009-27-3297  Hofmann, Corine. De blanke  
ppn 318781409 Masai, met het PIM-

trefwoord: Samburu. Het 
PIM-trefwoord wordt: 
Nomaden.  

2008-09-0-217  Hofmann, Corine. De blanke  
ppn 306042916 Masai, met het PIM-

trefwoord: Samburu. Het 
PIM-trefwoord wordt: 
Nomaden.  

2013-30-3627  De Hollandsche  
ppn 363559116 Schouwburg, met de PIM-

categorie: 23 Theater en Film 
en het PIM-trefwoord: 
Theaters. De PIM-categorie 
wordt: 21 Beeldende kunst. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Monumenten.  

2008-19-0-399  Ridder, Bouwina de. Voeten,  
ppn 309256011 met het PIM-trefwoord: 

Voeten. Het PIM-trefwoord 
wordt: Menskunde.  

2009-48-1006  Neer, Doke van der.  
ppn 322875706 Voetenwerk, met het PIM-

trefwoord: Voeten. Het PIM-
trefwoord wordt: Menskunde.  

2014-33-0330  Logan, Bari M. McMinn’s  
ppn 380362635 kleurenatlas van de anatomie 

van de voet en de enkel, met 
het PIM-trefwoord: Voeten. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Menskunde.  

2016-46-3095  Leader, Darian. Handen, met  
ppn 407902759 de PIM-categorie: 10 Mens 

en Maatschappij en het PIM-
trefwoord: Handen. De PIM-
categorie wordt: 02 Lichaam 
en Gezondheid. Het PIM-
trefwoord wordt: Menskunde.  

2009-47-5928  Manning, John. Het  
ppn 318230747 vingerboek, met het PIM-

trefwoord: Vingers. Het PIM-
trefwoord wordt: Menskunde.  

 
Leeftijdsaanduiding 
 
2016-40-5828  Guerrero, Mateo. Nemesis,  
ppn 407405658 met de leeftijdsaanduiding C. 

Deze titel is nu voor 
volwassenen.  

2016-06-2263  Guerrero, Mateo. De tol van  
ppn 401007189 de nederlaag, met de 

leeftijdsaanduiding: C. Deze 
titel is nu voor volwassenen.  

2015-36-5430  Guerrero, Mateo. Nemesis,  
ppn 39595634X met de leeftijdsaanduiding C. 

Deze titel is nu voor 
volwassenen.  
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