
 

 
 
 
       
    Aanschafinformaties week 4, 2018 
 
 
Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• In De verloren kinderen van Diney Costeloe 
trouwt in Engeland in 1948 een oorlogsweduwe met 
een egoïstische man. Hij eist dat zij haar dochtertjes 
elders onderbrengt; de meisjes komen in Australië 
terecht. Boeidende roman, gebaseerd op een 
historisch gegeven. 
• Op een koude dag in januari steekt een wolf 
vanuit Polen de grensrivier over naar Duitsland en 
gaat richting Berlijn. Het dier kruist het pad van 
verschillende mensen. In Op een heldere, ijskoude 
ochtend in januari van Roland Schimmelpfennig staat 
de wolf symbool voor het boze.  
 
Non-fictie volwassenen  
• In Lied der Revolutie geeft Russell Shorto een 
beschrijving van de gebeurtenissen tijdens de 
Amerikaanse Revolutie (1765-1783) aan de hand van 
de levens van zes mensen die hun versie van 
persoonlijke vrijheid gepassioneerd nastreefden om 
hun idee van vrijheid te realiseren. 
• 1 op de 4 : kindermishandeling, een publiek 
probleem bevat een overzicht van de problematiek 
van mishandeling en verwaarlozing van kinderen en 
de wijze waarop hulpverleners hier grip op kunnen 
krijgen. Een verhelderend boek voor hulpverleners (in 
opleiding).   
 
Luisterboeken 
• Dieuwertje Blok leest De geniale vriendin van 
Elena Ferrante voor. Deze roman uit 2011 is het 
eerste deel van een vierdelige reeks van de 
Italiaanse schrijfster (Napels, 1965) over het leven 
van twee Napolitaanse meisjes. Een bildungsroman 
met op de achtergrond de geschiedenis van Napels 
en Italië, te vergelijken met films als Novecento en La 
meglio gioventù.  
 

 
Dvd’s en blu-rays 
• Loving Vincent is een animatiefilm van de Poolse 
kunstenares-regisseur Dorota Kobiela en de Engelse 
filmmaker Hugh Welchman over het leven van 
Vincent van Gogh. Het is de eerste compleet ge-
schilderde speelfilm: acteurs speelden de scènes 
voor een blauw scherm, waarna schilders alle 
beeldjes met de hand maakten, in de stijl van Van 
Gogh. Zo komen veel bekende personages en 
plaatsen tot leven, zoals het gele huis, het nachtcafé 
en korenveld met kraaien. De film is genomineerd 
voor o.a. een Golden Globe voor Beste animatiefilm 
en vijf Annie Awards. 
• De Engelse documentaire Walk with me heeft als 
hoofdpersoon Thich Nhat Hanh (1926), de 
Vietnamees-boeddhistische monnik en vredesactivist 
die sinds 1966 in ballingschap leeft. Thich Nhat Hanh 
stichtte in 1982 het boeddhistische centrum 'Plum 
Village', een meditatiegemeenschap in de Dordogne. 
Het commentaar wordt gesproken door acteur 
Benedict Cumberbatch.  
 
   
Aangepast cluster 
 
In a.i.-week 3, 2018 is abusievelijk een zevental  
Nederlandstalige strips voor de jeugd aangeboden in 
het pakket buitenlandse jeugdfictie.  
Dit zijn titels die bij het pakket Fictie Jeugd behoren. 
De titels zijn gecorrigeerd en in a.i.-week 4, 2018 
opnieuw meegegeven in de digitale bestanden. 



 
 
 
 
 
 
 



 
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 
 
SISO 
 
2017-22-0-089  Steenhuis, Marinke. Voorbij  
ppn 410742422 de dijken: hoe Nederland met 

het water werkt, met het 
SISO-nummer: 699. Het 
SISO-nummer wordt: 699.2.  
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