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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Water rond Dostie is het derde deel van de 
Schouwen-trilogie van Gerda van Wageningen. Als 
de Duitse bezetter besluit Schouwen-Duiveland 
onder water te zetten, moeten de bewoners van 
Dostie worden geëvacueerd. Meeslepend en leest 
makkelijk weg. 
• Als een jonge uitgever een gevonden en al geheel 
ingevulde agenda als leidraad neemt, verandert zijn 
leven totaal. Jouw perfecte jaar van Charlotte Lucas 
is een vernuftig uitgedachte feelgoodroman, op een 
lichte toon geschreven. Voor een breed publiek. 
 
Non-fictie volwassenen  
• In Liefdestalen en Alzheimer : blijven liefhebben 
als herinneringen vervagen stellen Gary Chapman, 
Debbie Barr en Edward G. Shaw dat het goed 
mogelijk is op een waardige en liefdevolle manier om 
te gaan met een familielid met dementie. Vijf zoge-
noemde liefdestalen leren hoe. 
• In Volledige vergunning vertelt Midas Dekkers 
over zijn favoriete cafés. Op zijn kenmerkende mild 
ironische wijze beschrijft hij onder meer eigenzinnige 
eigenaren, echte kroegtijgers, de mores aan de 
stamtafel, de geneugten en de gevaren van drank-
gebruik. Met zwart-witfoto’s. 
 
Non-fictie jeugd 
• Kinderen groeien op met internet, maar maken 
lang niet altijd gebruik van de mogelijkheden. Ook 
zijn zij zich niet bewust van valkuilen als nepnieuws, 
valse webwinkels en het openbaar maken van 
wachtwoorden. In dit fraai vormgegeven boek wordt 
via zeventig vragen allerhande informatie gegeven 
over dat gebruik. Daarnaast is er aandacht voor o.a. 
de geschiedenis, mogelijkheden, internet als 
ontmoetingsplaats en de werking van internet. Bij 
vrijwel elke vraag is een bijzondere paginagrote, 
soms grappige kleurenfoto opgenomen, die samen 
met kinderen is gemaakt. De uitgave is goed te 
gebruiken bij media-educatie met kinderen van ca. 
9 t/m 12 jaar. 

 
• In De oude Grieken! : verhalen uit het Rijk van 
Alexa neemt Arend van Dam kinderen mee op reis 
naar Griekenland. Er wordt kennisgemaakt met tien 
bekende en minder bekende verhalen uit de Griekse 
oudheid, zoals over wie het Parthenon in Athene 
bouwde en hoe de democratie is ontstaan. En wat 
ontdekte Archimedes allemaal? De verhalen zijn 
geïllustreerd met grappige kleurenillustraties. Net als 
in eerdere verhalenbundels van de auteur komt ook 
hier de geschiedenis tot leven. Vanaf ca. 9 t/m 12 
jaar. 
 
Dvd en Blu-ray 
• De tragikomedie Tulipani is een Nederlands-
Italiaans-Canadese coproductie met als regisseur 
Mike van Diem en hoofdrolspeler Gijs Naber. Na de 
watersnoodramp van 1953 fietst de Zeeuwse boer 
Gauke naar Zuid-Italië omdat hij ‘nooit meer natte 
voeten’ wil. Hij belandt in een dorpje waar hij een 
tulpenkwekerij begint en hoopt zijn droomvrouw Ria 
(Anneke Sluiters) over te laten komen. Gauke groeit 
er uit tot een levende legende. Dertig jaar later wordt 
het verhaal van de ‘Hollandse reus’ verteld, voor een 
groot deel in terugblikken. Tulipani was openingsfilm 
van het Nederlands Film Festival. 
• Una mujer fantástica (A fantastic woman) is een 
drama van de Chileense regisseur Sebastián Lelio 
die in Nederland bekend werd met Gloria (2013). De 
transseksuele Marina (Daniela Vega) werkt overdag 
als serveerster en 's avonds als nachtclubzangeres 
en leidt samen met haar twintig jaar oudere vriend 
Orlando (Francisco Reyes) een gelukkig leven. 
Wanneer Orlando plotseling overlijdt verandert alles: 
de doktoren en de familie denken dat ze een rol 
speelde in zijn dood, ze is niet welkom op de 
begrafenis en wordt uit het appartement van Orlando 
gezet. Marina vecht hard terug. Winnaar van de 
Zilveren Beer voor Beste Scenario en van een Teddy 
Award (LHBT-prijs) op de Berlinale. 
• Het romantisch drama Tulip fever van Justin 
Chadwick is gebaseerd op de bestseller van Deborah 
Maggach die ook samen met Tom Stoppard het 
scenario schreef. In Amsterdam rond 1630 wordt het 
weesmeisje Sophia (Alicia Vikander) uitgehuwelijkt 
aan de oudere weduwnaar Cornelis Sandvoort 
(Christoph Waltz), rijk geworden in de specerijen-
handel. Cornelis geeft de (gefingeerde) jonge 
schilder Jan van Loos (Dane DeHaan) opdracht hun 
portret te schilderen.  



 
 
 
 
 



 
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 
 
2015-52-4609  Hoogenstein, Luc. Handboek  
ppn 399563091 vogels van Nederland en 

België, met het 2e trefwoord: 
Vogels; Nederland; België; 
gidsen. Het 2e trefwoord 
wordt: Vogels; België; 
determineren; gidsen.  

 
Het nieuwe trefwoord: New hope, A (film) is in de 
Trefwoordenthesaurus opgenomen:  
 
2014-16-0682  Hughes, Howard. Outer  
ppn 378239953 limits, met als 12e documen-

tair trefwoord: Star Wars 
(film). Het 12e documentaire 
trefwoord wordt: New hope, 
A (film).  

 
Het nieuwe trefwoord: Meervoudige chemische 
overgevoeligheid is in de Trefwoordenthesaurus 
opgenomen: 
 
2017-25-3027  Haas, Geerteke de. Geur- en  
ppn 411120174 chemicaliënovergevoelig-

heid, met het trefwoord: 
Chemische stoffen; allergie.  

 Het trefwoord wordt: 
Meervoudige chemische 
overgevoeligheid. 

2007-51-0-192  Petermeijer, Jessica. Moeder  
ppn 304423947 op afstand, met het trefwoord 

Chemische stoffen; allergie. 
Het trefwoord wordt: Meer-
voudige chemische over-
gevoeligheid.  

2007-29-0-178  Valkenburg, Els. Als  
ppn 303345438 chemische stoffen en geuren 

je ziek maken, met het 
trefwoord: Chemische 
stoffen; allergie.  

 Het trefwoord wordt: 
Meervoudige chemische 
overgevoeligheid.  

 
  
 

AVM 
 
Trefwoorden 
 
2016-24-2438  Vinyl, met het 1e trefwoord:  
ppn 404321011 Grammofoonplatenindustrie. 

Het 1e trefwoord wordt: 
Platenmaatschappijen.  

2016-24-2439  Vinyl, met het 1e trefwoord:  
ppn 404321135 Grammofoonplatenindustrie. 

Het 1e trefwoord wordt: 
Platenmaatschappijen.  
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