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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Post voor Rus Ordelman is de debuutroman van 
Bette Adriaanse. Een jonge postbode observeert 
haar buurtgenoten, allen buitenbeentjes, die in de 
flat tegenover die van haar wonen. Hartverwarmend-
naïef, sympathiek en geestig, een origineel boek. 
• In jl. van Anjet Daanje vertelt een vader zijn 
kinderen voor het slapengaan de geschiedenis van 
zijn familie en koppelt die aan belangrijke gebeurte-
nissen uit de lokale en wereldgeschiedenis. Belang-
rijke historische feiten als de sluiting van de 
Lauwerszee hadden impact op de familie. Een soepel 
geschreven verhaal met een origineel gegeven. 
• De onderkoning van Indië van Tomas Ross is 
een factionthriller over de dekolonisatieperiode van 
Indonesië na de Tweede Wereldoorlog. Het vervolg 
op Van de doden niets dan goeds, en het tweede 
deel van een drieluik. Ook hier is er een rol weg-
gelegd voor prins Bernhard. Een vlot geschreven en 
spannende thriller. 
 
Non-fictie volwassenen  
• In Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders : 
juridische vervolging van religiekritiek en 
vreemdelingenvrees gaat Paul Cliteur in op de 
processen tegen Brigitte Bardot, Oriana Fallaci, 
Michel Houellebecq en Geert Wilders, alle vier 
aangeklaagd vanwege vreemdelingenhaat, 
belediging van moslims en islamkritiek. 
• Dada : een geschiedenis van Hubert van den 
Berg is een gedegen standaardwerk over het 
ontstaan, de ontwikkeling, de verschillende vormen 
en de betekenis voor de hedendaagse kunst van de 
experimentele kunststroming Dada die tijdens de 
Eerste Wereldoorlog in Zwitserland ontstond. 
• Misdaadverslaggever Sjerp Jaarsma geeft in 
Handen omhoog! Dit is een overval! een overzicht 
van de spectaculairste bankovervallen in Nederland 
en België sinds de eerste overval op een kassiers-
kantoor in Winschoten in 1916. Met veel gevoel voor 
detail geschreven en met uitgebreid fotomateriaal 
geïllustreerd. 
 

 
Non-fictie jeugd en volwassenen 
• In Spelen met prentenboeken geven twee leer-
krachten allerlei tips en suggesties voor activiteiten 
bij 22 prentenboeken, alle van Lemniscaat. Door 
meer te doen dan alleen voorlezen en bekijken, 
stimuleer je niet alleen de taalontwikkeling maar ook 
andere vaardigheden die kleine kinderen nodig 
hebben bij het ontdekken van zichzelf en de wereld 
om hen heen. Bovendien beleven peuters en kleuters 
op deze manier meer plezier aan het (voor)lezen.   
 
Dvd en Blu-ray 
• De vierdelige dramaserie De maatschap van 
Michiel van Jaarsveld is geschreven door Hein 
Schütz en Alma Popeyus. De serie is geïnspireerd op 
de familiegeschiedenis van de bekende Nederlandse 
advocatenfamilie Moszkowicz en vertelt het verhaal 
van de opkomst en ondergang van het familie-
imperium Meyer. In 1945 keert de 18-jarige Matthias 
Meyer uit Auschwitz terug. Zijn familie is vermoord, 
geld heeft hij niet. Hij trouwt met boerendochter 
Mieke en ze krijgen vier zoons. Matthias bouwt vanaf 
de grond een machtig advocatenimperium op waarin 
ook zijn zoons deelnemen. In de hoofdrollen onder 
meer Pierre Bokma, Daan Schuurmans en Bracha 
van Doesburg. Robert Moszkowicz en zijn zoon 
Yehudi hebben tevergeefs bij de rechter een uitzend-
verbod gevraagd.  
• Het komische familiedrama The Hollars wordt 
geregisseerd door John Krasinski die vooral bekend 
is als acteur. Hij speelt zelf de hoofdrol, naast o.a. 
Margo Martindale en Anna Kendrick. John Hollar 
keert terug naar zijn geboorteplaats omdat zijn 
moeder binnenkort geopereerd moet worden aan een 
hersentumor. John wil schrijver worden, maar heeft 
een saaie baan bij een uitgeverij in New York. Zijn 
vriendin is hoogzwanger, wat hem de nodige stress 
geeft. Thuis wordt hij geconfronteerd met een chao-
tische vader die in financiële problemen zit, een 
gescheiden broer, oude schoolvrienden en een 
zwangere ex-vriendin die nog wat voor hem voelt.  
 
 
 
 



 



 
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 
 
2015-49-1133  Ingen Schenau, Jan van.  
ppn 400258625 Antidepressiva, met het 

trefwoord: Psychofarmaca. 
Het trefwoord wordt: 
Antidepressiva.  

2008-08--0141  Ingen Schenau, Jan van.  
ppn 305640518 Anti depressiva, met het 

trefwoord: Psychofarmaca. 
Het trefwoord wordt: 
Antidepressiva.  

2011-27-0620  Kirsch, Irving. The emperor’s  
ppn 336578679 new drugs, met het 

trefwoord: Psychofarmaca. 
Het trefwoord wordt: 
Antidepressiva.  

 
SISO 
 
2014-48-4361  Venema, Bert. Handboek  
ppn 384005160 digitale video, met het SISO-

nummer: 768.1. Het SISO-
nummer wordt: 768.  

2011-48-2171  Merckx, Kris. Handboek  
ppn 338924973 digitale film en video, met het 

SISO-nummer: 768.1. Het 
SISO-nummer wordt: 768.  

2011-05-1501  Heymans, Maartje. Alles over  
ppn 331660539 digitale video, met het SISO-

nummer: 768.1. Het SISO-
nummer wordt: 768.  

2009-38-3480  Merckx, Kris. Digitale video,  
ppn 323354319 met het SISO-nummer: 

768.1. Het SISO-nummer 
wordt: 768.  

2008-24-0-227  Olsenius, Richard. De  
ppn 309548691 complete digitale videogids, 

met het SISO-nummer: 
768.1. Het SISO-nummer 
wordt: 768.  

2016-25-3986 Lerner, Harriet. Sorry hoor,  
ppn 407814337 met het SISO-nummer: 

499.3. Het SISO-nummer 
wordt: 415.4. 

 

PIM 
 
2015-25-3534  Bakker, Bram. Geluk uit een  
ppn 395446775 potje, met het PIM-trefwoord: 

Psychofarmaca. Het PIM-
trefwoord wordt: Genees-
middelen.  

2014-21-3803  Claes, Stephan. Psyche  
ppn 376763949 &pillen, met het PIM-

trefwoord: Psychofarmaca. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Geneesmiddelen.  

2013-37-1339  Moolen, A.E.G.M. van der. 
ppn 364316942 Depot antipsychotica, met 

het PIM-trefwoord: Psycho-
farmaca. Het PIM-trefwoord 
wordt: Geneesmiddelen.  

2015-49-1133  Ingen Schenau, Jan van.  
ppn 400258625 Antidepressiva, met het PIM-

trefwoord: Psychofarmaca. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Geneesmiddelen.  

2008-08-0-141  Ingen Schenau, Jan van. Anti  
ppn 305640518 depressiva, met het PIM-

trefwoord: Psychofarmaca. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Geneesmiddelen.  

2016-25-3986 Lerner, Harriet. Sorry hoor,  
ppn 407814337 met PIM-categorie: 12 

Communicatie. De PIM-
categorie wordt: 01 
Geestelijk leven.  
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