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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Noord, Lidewey van: De Spaanse renner 
Een wielernovelle (140 blz.) over verlangen, 
eenzaamheid en je verhouden tot de 
verwachtingen van anderen. Een Spaanse 
wielrenner van naam veroorzaakt een valpartij 
op de dag dat de Vuelta door West-Brabant 
trekt, met ernstige gevolgen voor zijn grootste 
concurrent. Vrijwel direct daarna raakt hij 
finaal uit koers; een boer vindt hem uren later 
gewond en bewusteloos terug in de berm. Hij 
vangt de renner op — tijdelijk, denkt hij, maar 
de renner, verteerd door schuldgevoel, blijkt 
niet van plan de boerderij snel te verlaten. ‘De 
Spaanse renner’ is in een nuchtere, directe stijl 
geschreven.  
Lidewey van Noord (1985) is de auteur van 
onder andere het geprezen ‘Pellegrina' (Zinnen 
Röes Award 2016, shortlist Sportboek van het 
Jaar 2016). 'De Spaanse renner' is haar 
fictiedebuut.  
 
 
Fictie jeugd 
•  Arents, Emmelie: Amarant 
Een dystopische jeugdroman over goed & 
kwaad, macht en identiteit. Het boek volgt het 
verhaal van Arelle (18) en Ceda. Arelle leeft aan 
de onderkant van de samenleving. De mensen 
uit deze sociale groep dienen als onvrijwillige 
orgaandonor voor de hogere klasse. Arelle 
neemt daarom deel aan een opstand tegen 
leider Derix Silas en het systeem dat hen 
gevangenhoudt. Ceda is een ‘Creatie’ en groeit 
nietsvermoedend op in een instelling waar ook 
zij haar lichaam moet afstaan. Nadat haar 
‘Maker’ haar helpt ontsnappen, ontdekt ze een 
verschrikkelijke waarheid. Spannend en 
meeslepend geschreven. Emmelie Arents 
behaalde met 'De Woestijndief' de tiplijst van 
de Jonge Jury 2022. ‘Amarant' is haar vierde 
boek. Geschikt voor lezers vanaf ca. 15 jaar. 
 
 

 
Non-fictie volwassenen  
• Burg, Jan Dirk van der: Typisch Nederland 
Jan Dirk van der Burg was van 2018 tot en met 
2022 de vijfde Fotograaf des Vaderlands. Hij 
richt zich op het vastleggen van het 
ongrijpbare mysterie van de Nederlandse 
volksaard. De gehanteerde aanpak is vele 
kilometers rondrijden in woonwijken en daar 
verwonderd rondkijken en observeren wat 
Nederlanders zoal doen. De fotoreeksen zijn 
thematisch opgezet en tonen een palet aan 
trends op het vlak van de inrichting van de 
huiselijke omgeving. Wat zetten de bewoners 
op hun vensterbanken en wat staat er in hun 
voortuinen? Er bestaat een subtiele variatie op 
het vlak van onder andere groene 
brievenbussen, vuilnisbakken en 
parkeerplaatsen voor de auto of caravan. 
Palmbomen en boeddhabeelden blijken 
verrassend populair. Aangevuld met nuchtere 
en ironische teksten ontstaat een 
droogkomische reflectie op het alledaagse 
leven in Nederland, gekenmerkt door een 
grappige combinatie van distinctie en 
conformisme. Ook de drang tot uiting van 
persoonlijke verontwaardiging ontbreekt niet, 
met verschillende pogingen de overlast van 
hondenpoep en zwerfvuil dwingend te 
verminderen. Catalogus bij de gelijknamige 
tentoonstelling in het Nederlands 
Fotomuseum in Rotterdam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Non-fictie jeugd  
• Esmeijer, Natasja: Allergisch voor moeten : 
het handboek voor beelddenkende jongeren 
Een omvangrijk handboek (400 p.) voor 
beelddenkende jongeren. Kinderen die op een 
andere manier leren hebben het vaak 
moeilijker op school. Eerst willen ze weten 
waarom en hoe ze iets moeten doen, wat niet 
past bij docenten die vinden dat het moet 
zoals zij zeggen. Een neurodiversiteit zoals 
hoogbegaafdheid of dyslexie maakt het nog 
eens extra complex. Het boek leert kinderen 
hoe hun brein werkt en hoe zijn hun 
vaardigheden kunnen inzetten om op hun 
eigen manier te leren. In invoelende en 
informatieve stijl geschreven, waarbij de lezer 
direct wordt aangesproken. Met gekleurde en 
zwart-wit illustraties en schema's.  
Natasja Esmeijer runt een 
onderwijscoachingpraktijk voor kinderen die 
vastlopen op school. Vanaf ca. 13 jaar. 
 
Buitenlands volwassen 
• Burton, Jessie: The house of fortune 
Amsterdam 1705. In het huis van de familie 
Brandt wordt de achttiende verjaardag van 
Thea, dochter van Otto en de bij geboorte 
overleden Marin, gevierd. Het eens zo 
schitterende pand heeft aan glorie verloren 
door geldgebrek, dus is Petronella, tante van 
Thea, vastbesloten een rijke echtgenoot voor 
haar nicht te zoeken. Maar Thea heeft haar hart 
verloren aan een decorschilder van de 
schouwburg en is niet van plan om 
uitgehuwelijkt te worden. Als de 
geheimzinnige miniaturist opnieuw pakjes op 
de stoep achterlaat, raken zowel Petronella, 
Thea en Cornelia, kok en kindermeisje, 
behoorlijk van streek. Dan verliest Otto zijn 
baan bij de VOC en wordt de situatie nog 
hachelijker. Jacob van Loos, advocaat, gegoede 
Leidse familie, lijkt een geschikte echtgenoot 
voor Thea. Net als in het eerste boek slaagt 
Burton erin haar personages tot leven te 
brengen en haar beschrijvingen van het leven 
en wonen in Amsterdam anno 1705 zijn 
fenomenaal en accuraat. Mooi uitgegeven. 
Voor beter begrip en waardering voor dit boek, 
is het lezen van het eerste deel 'The miniaturist' 
aan te raden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dvd-video volwassenen 
• Ali & Ava: 
Ali is een altijd goedgehumeurde en betrokken 
huisbaas. Wanneer hij een kind van één van 
zijn huurders van school haalt, biedt hij Ava, 
een in Ierland geboren lerares en 
alleenstaande moeder van vijf, een lift aan. Ze 
hebben meteen een klik door hun gedeelde 
liefde voor muziek, ook al verschilt de smaak 
van Ali met zijn voorkeur voor heftige Britse 
punk en hiphop met die van Ava. Er bloeit een 
relatie op die al snel wordt overschaduwd door 
de sporen van Ava’s eerdere relatie en het 
ineenstorten van het huwelijk van Ali. 
Regisseur Clio Barnard werd voor deze film 
geïnspireerd door mensen die zij ontmoette 
tijdens het maken van haar veelgeprezen 
speelfilms The Arbor en The Selfish Giant. IMDb 
score: 7/10. 
•  
 
Daisy-rom (jeugd) 
• Smit, Niki: Oh la la Mila 
Integrale weergave van het gelijknamige boek 
dat aangeboden is in (a.i.-week 07, 2022, 
bestelnummer: 2021265401). Mila (14) heeft een 
droomleven: ze woont in Parijs, in het luxe 
hotel van haar vader, en haar vriendje Nino is 
de zanger van een populaire band. Het eerste 
jaar in de brugklas zit erop, de zomer begint en 
Mila kan niet wachten om daar samen met 
Nino van te genieten! Maar dan doet Nino 
opeens mee aan een datingshow: The bachelor 
Junior. Niemand mag weten dat hij al een 
vriendin heeft, hun relatie moet geheim 
blijven. Hun romantische zomer valt in duigen. 
Maar dan blijkt er een beroemde zangeres in 
het hotel te logeren. En Mila biedt aan een 
rodeloperjurk voor haar te ontwerpen, want ze 
droomt ervan ooit modeontwerpster te 
worden. (...) Maar dan wordt ze herkend als de 
vriendin van Nino… De personages gedragen 
zich soms erg volwassen; Mila en haar 
vriendinnen bestellen bijvoorbeeld übers. 
Eerste deel in een nieuwe serie, voor meiden 
die graag lezen over liefde, vriendschap en 
mode. Vanaf ca. 12 jaar. Voorgelezen door een 
vrouwenstem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Daisy-rom (volwassenen) 
•  Ross, Tomas: De man zonder gezicht 
Integrale weergave van het gelijknamige boek 
dat aangeboden is in (a.i.-week 17, 2022, 
bestelnummer: 2021260862). Een 
spionagethriller van Tomas Ross. In de jaren 
zestig van de vorige eeuw blijkt Nederland een 
broeinest van Russische en Oost-Duitse 
geheim agenten. Als er een topspion opduikt 
met de naam Alleman, wordt oud-verzetsman 
Luuk Jonker ingeschakeld, die eerder op 
Alleman joeg. Jonkers zoektocht leidt hem van 
Zuid-Limburg naar Oost-Berlijn en naar Italië, 
waar hij terechtkomt in een moorddadig 
steekspel, en een schokkende ontdekking doet 
over een grote doofpotaffaire.  
'De man zonder gezicht’ is deels gebaseerd op 
echte gebeurtenissen. Voor fans van het werk 
van Robert Harris en John le Carré.  
Voorgelezen door een mannenstem. 
 
Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
2017-13-2563,   Borst, Abe  
jrg, 2022, afl. 37  Zoo & Zoo. Deel 1  
nr. 0156 
 
 
2022-28-4380,  Borst, Abe  
jrg. 2022, afl. 37  Zoo & Zoo. Deel 2 
nr. 0155 
 
De titels vervallen vanwege een verkeerd 
bestelnummer. De titels worden binnenkort 
opnieuw aangeboden.  



 

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 
Catalogusonderhoud. 
 
Boeken 
 
Trefwoorden 
2021-51-0907   Berg, Bert van den. 
ppn 435388576 De mythen van Plato 

Met de trefwoorden 
Algarve; reisgidsen + 
Mythen. De trefwoorden 
worden: Plato; opstellen + 
Mythen.  

 
2021-34-3800   Decoene, Brecht,  
ppn 435667254 9/11 

Met het de trefwoorden 
Samenzweringstheorieën 
+ Aanslagen (misdaad); 
World Trade Center (New 
York). De trefwoorden 
worden: Terrorisme; 
Verenigde Staten; 
samenzweringstheorieën 
+ World Trade Center 
(New York).  

 
2021-38-5659   Geling, Kitty.  
ppn 434385344 In 10 stappen verder leven 

na hersenletsel 
Met het trefwoord NAH-
patiënten. Het trefwoord 
wordt: Hersenletsels.  

 
2021-48-5826   Kamer, Henk de.  
ppn 435379755  Werken met een NAS 

Met het trefwoord 
Randapparatuur; 
computernetwerken. Het 
trefwoord wordt: NAS.  

 
2017-10-5505   Kamer, Henk de.  
ppn 409128082 Werken met een NAS 

Met het trefwoord 
Randapparatuur; 
computernetwerken. Het 
trefwoord wordt: NAS.  

 
 
 
 
 

2021-48-5373   Krake, Frank.  
ppn 435376497 De grootste bankoverval 

aller tijden 
Met o.a. het trefwoord 
Bankroven. Dit trefwoord 
wordt: Bankroven; 
Nederland; Wereldoorlog 
II; verhalen.  

 
2021-44-2435   Swamborn, Peter.  
ppn 435356011 Onder het luchtspoor 

Met de trefwoorden 
Kunstenaarswereld; 181-
1990 + Kraakbeweging; 
1981-1990 + Rotterdam + 
Vriendschap. De 
trefwoorden worden: 
Kunstenaarswereld + 
Kraakbeweging + 
Rotterdam + Jaren 
tachtig.  

 
2021-46-4432   Oftring, Bärbel.  
ppn 43536961X  Planten voor dieren 

Met de trefwoorden: 
Tuinen; dieren + Tuinen; 
biologische diversiteit. De 
trefwoorden worden: 
Dieren; tuinaanleg + 
Biologische diversiteit; 
tuinen.  

 
2022-10-5899   Buur, Marit.  
ppn 436344319 Namens mijn vader 

Met de trefwoorden 
Nederlands Oost-Indië + 
Concentratiekampen. Het 
trefwoord wordt: 
Interneringskampen; 
Nederlands Oost-Indië; 
verhalen.  

 
2022-11-1052   Shipstead, Maggie.  
ppn 435614886 De grote cirkel 

Met het trefwoord 
Vliegkunst. Het trefwoord 
wordt: Vrouwenleven.  

 
2021-09-1565   Struijlaard, Linda.  
ppn 432154809 De dag dat de wereld op 

z’n kop stond, een 
rollercoaster 
Met het trefwoord 
Hersenletsels; verhalen. 
Het trefwoord wordt: 
NAH-patiënten; verhalen.  

 
 
 
 
 
 



 

2020-37-0853   Hermans, Eric.  
ppn 429546475 Over het hoofd gezien 

Met het trefwoord 
Hersenletsels; verhalen. 
Het trefwoord wordt: 
NAH-patiënten; verhalen.  

 
2019-20-4579   Berning, Gabriëlle. ppn 
422739553  Knarsend grind 

Met het trefwoord 
Hersenletsels; verhalen. 
Het trefwoord wordt: 
NAH-patiënten; verhalen.  

 
2013-24-3254   Hesselink-van den Berg, 
ppn 362781419 Gemma.  

Niets is meer hetzelfde 
Met het trefwoord 
Hersenletsels; verhalen. 
Het trefwoord wordt: 
NAH-patiënten; verhalen.  

 
2013-30-3720   Palm, Jenny.  
ppn 363559337 Hersenletsel heb je niet 

alleen 
Met het trefwoord 
Hersenletsels; verhalen. 
Het trefwoord wordt: 
NAH-patiënten; verhalen.  

 
2012-32-3963   Boolman, Petra.  
ppn 344680487 Best wel heavy 

Met het trefwoord 
Hersenletsels; verhalen. 
Het trefwoord wordt: 
NAH-patiënten; verhalen.  

 
 
SISO 
2021-51-0907   Berg, Bert van den.  
ppn 435388576 De mythen van Plato 

Met het SISO-nummer 
Portugal 995.3. Het SISO-
nummer wordt: 153.3.  

 
2021-48-5826   Kamer, Henk de.  
ppn 435379755  Werken met een NAS 

Met het SISO-nummer 
523.9. Het SISO-nummer 
wordt: 523.3.  

 
2017-10-5505   Kamer, Henk de.  
ppn 409128082 Werken met een NAS 

Met het SISO-nummer 
523.9. Het SISO-nummer 
wordt: 523.3.  

 
2021-46-4432   Oftring, Bärbel. 
ppn 43536961X Planten voor dieren 

Met het SISO-nummer 
638. Det SISO-nummers 
worden: 638.2 + 570.3.  

2022-10-5899   Buur, Marit.  
ppn 436344319 Namens mijn vader.  

Deze titel was bij de fictie 
ingedeeld. Het SISO-
nummer wordt: 928.9.  

 
2022-13-2581   Krogt, Gerard van der. 
ppn 436045141 Geland, X 

Met het SISO-nummer 
605.12. Het SISO-nummer 
wordt: 377.3.  

 
 
PIM 
2021-51-0907   Berg, Bert van den. 
ppn 435388576 De mythen van Plato 

Met de PIM-categorie 18 
Landen en Volken en het 
PIM-trefwoord Portugal 
(Algarve). De PIM-
categorie wordt: 01 
Geestelijk leven. Het PIM-
trefwoord wordt: Plato.  

 
2021-34-3800   Decoene, Brecht,  
ppn 435667254 9/11 

Met het PIM-trefwoord 
Complottheorieën. Het 
PIM-trefwoord wordt: 
Terrorisme.  

 
2021-48-5826   Kamer, Henk de.  
ppn 435379755  Werken met een NAS 

Met het PIM-trefwoord 
Computernetwerken. Het 
PIM-trefwoord wordt: 
Gegevensopslag.  

 
2017-10-5505  Kamer, Henk de.  
ppn 409128082 Werken met een NAS 

Met het PIM-trefwoord 
Computernetwerken. Het 
PIM-trefwoord wordt: 
Gegevensopslag.  

 
2021-46-4432   Oftring, Bärbel 
ppn 43536961X  Planten voor dieren 

Met het PIM-trefwoord: 
Tuinen. Het PIM-
trefwoord wordt: 
Tuinaanleg.  

 
2022-10-5899   Buur, Marit.  
ppn 436344319 Namens mijn vader.  

Deze titel was bij de fictie 
ingedeeld. De PIM-
categorie wordt: 20 
Geschiedenis. Het PIM-
trefwoord wordt: 
Interneringskampen.  

 



 

2022-13-2581   Krogt, Gerard van der. 
ppn 436045141 Geland, X 

Met de PIM-categorie 02 
Lichaam en Gezondheid 
en het PIM-trefwoord 
Hart- en vaatziekten. De 
PIM-categorie wordt: 15 
Verkeer en Vervoer. Het 
PIM-trefwoord wordt: 
Ongelukken.  


