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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Het gat in de tijd van Jeanette Winterson is een 
moderne hervertelling in proza van het toneelstuk 
The Winter's Tale (1623) van William Shakespeare. 
Het eerste deel in een reeks waarin stukken van 
Shakespeare herverteld worden, ter herdenking in 
2016 van zijn dood 400 jaar geleden. 2016 is 
uitgeroepen tot Shakespeare jaar. 
• In Huis van eb en vloed van Sarah Maine staan 
de bewoners van een landhuis op de Hebriden, een 
eilandengroep voor de westkust van Schotland, 
centraal. Harriet Deveraux erft dit huis in 2010 van 
een tante, ze verdiept zich in de vroegere bewoners. 
Debuut dat al vergeleken wordt met Rebecca van 
Daphne du Maurier. 
• Styx, of: De zesplankenkoorts is een 
autobiografische ballonstrip van Peter Pontiac (1951-
2015) over zijn ziekteproces en naderende dood. 
Pontiac, die bekend werd met Kraut, liep in de jaren 
zeventig Hepatitis C op. Een huiveringwekkend boek 
over ziekte en dood, waar toch ook om gelachen kan 
worden. 
• Ritueel is het derde deel in de serie De Noordzee-
moorden van Isa Maron. Als bij de buren in de tuin 
tien hoofden worden gevonden, denkt Kyra Slagter 
dat haar verdwenen zus misschien een van de 
slachtoffers is. Dit deel is bijzonder spannend, de 
hoofdpersonen geloofwaardig, kortom een boek om 
te hebben. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Geert van Oorschot, uitgever van Arjen Fortuin is 
de biografie van Geert van Oorschot (1909-1987) die 
in 1945 een uitgeverij startte waar een weergaloos 
fonds uit voortkwam: de verzamelde werken van Ter 
Braak en Du Perron, de Russische Bibliotheek en 
zo meer. Een zeer overtuigend werk over deze 
markante man. 
• Het duo Jamie van Zijl en Merel Wildschut bieden 
in De Groene Meisjes : lekker en duurzaam eten, 
reizen, wonen en leven een kijkje in hun leven en 
geven een complete mix van hoe je als lezer kunt 
beginnen met een veganistische en groene lifestyle. 
Hun blog is te lezen op www.degroenemeisjes.nl. 

 
• Interactief voorlezen met baby's, dreumesen, 
peuters en kleuters gaat in op het belang en de 
praktijk van interactief voorlezen. Bij interactief 
voorlezen worden kinderen nog meer bij het boek 
betrokken dan bij 'gewoon voorlezen'. Voor o.a. 
ouders, leescoördinatoren, peuterleidsters en 
jeugdbibliothecarissen. 
• Iedereen kent Mart Smeets als bevlogen sport-
commentator. Minder bekend is dat hij ook een 
hartstochtelijk liefhebber is van populaire muziek. In 
For the record : het boek zijn columns gebundeld die 
hij schreef voor de VARA-gids. Alle grote helden 
passeren de revue, van Clapton en Dylan tot Cohen 
en Pink Floyd. Boeiend. 
 
Fictie jeugd 
• De haven van Nagasaki is binnen handbereik. 
Maar de samoerai van de Shogun willen Jack 
vermoorden en ze komen steeds dichterbij. De Ring 
van de Hemel is het laatste deel van de spannende 
fantasyserie De jonge samoerai, waarin Jack 
Fletcher weer terug naar huis gaat, als hij alle 
aanvallen overleeft… Mooi verhaal dat een punt zet 
achter een prachtige serie, waarin onvoorwaardelijke 
vriendschap, volharding, waarden en deugden, en 
inzet van eigen kracht het antwoord vormen voor 
samen overleven en overwinnen. 
• In Girl online on tour heeft de 16-jarige Penny (ik-
figuur) een relatie met de knappe rockster Noah 
Flynn. Tijdens haar zomervakantie vergezelt Penny 
hem op zijn eerste tournee door Europa. Al snel blijkt 
dat Noah nauwelijks tijd voor haar heeft en merkt ze 
dat de band haar vaak buitensluit. Een leuk 
meidenverhaal over een onzeker, gewoon meisje dat 
terechtkomt in de snelle schijnwereld van glitter en 
glamour. Tweede boek van de populaire schrijfster 
Zoe Sugg, ofwel Zoella, schrijft blogs en maakt 
filmpjes over beauty, mode en lifestyle. Zoella heeft 
miljoenen volgers.  
• De DierenRidders vervelen zich in dit tweede deel 
Een pony op driehoog. Ze kopen op Marktplaats een 
pony, Toos. Toos moet zolang bij Nora wonen. Maar 
Nora woont na de scheiding van haar ouders met 
haar moeder op een flatje op de derde etage. De 
schrijfster heeft een heerlijk dierenavontuur neer-
gezet vol humoristische situaties en oplossingen. 
Geweldig om te lezen hoe Toos in de lift gaat, onder 
de douche staat, op een skateboard wordt vervoerd 
en uiteindelijk goed terechtkomt. 

http://www.degroenemeisjes.nl/


 
Meertalige prentenboeken 
 
Net als vorige week treft u als Extra Aanbieding een 
uitgebreid aanbod meertalige  prentenboeken aan. 
Het zijn vooral tweetalige uitgaven voor peuters en 
kleuters, in verschillende taalcombinaties, zoals 
Engels-Arabisch, Nederlands-Pools en Nederlands-
Turks. Mede door de recente grote toestroom van 
vluchtelingen is er een groeiende vraag bij biblio-
theken en in het onderwijs naar geschikte boeken 
voor deze doelgroep.  



 
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 
 
2015-39-0696  Lagerwaard-Fijten, Femmy.  
ppn 396419909 Vaarwel Soerabaja. Het 

hoofdwoord wordt: Fijten, 
Femmy.  

2012-45-5780  Lagerwaard-Fijten, Femmy.  
ppn 35261904X Terug naar Bandung. Het 

hoofdwoord wordt: Fijten, 
Femmy.  
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