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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• In De dood van mevrouw Westaway van Ruth 
Ware doet een jonge vrouw, als zij een erfenis krijgt 
van een haar onbekend iemand, zich voor als 
degene met wie zij kennelijk verwisseld is. Een 
hedendaagse klassieke Engelse thriller, met daarin 
alle elementen van het genre, zoals een afgelegen 
landhuis en een bazige huishoudster. 
• Diney Costeloe vertelt in Familie op de vlucht het 
verhaal van een gezin dat in 1937 met de nietsont-
ziende haat van de nazi’s te maken krijgt. Mee-
slepend, gemakkelijk lezend chronologisch verhaal 
dat goed vertaald is en dat een tijdsbeeld geeft van 
het lot van de Joden aan de vooravond van de 
Tweede Wereldoorlog. 
 
Non-fictie volwassenen  
• In Hoe je stopt met plastic : de wereld veranderen 
begint met één plastic flesje geeft Will McCallum 
informatie over de strijd tegen plastic, het probleem, 
succesverhalen en tips om de plasticvoetafdruk stap 
voor stap te verkleinen. Interessant voor iedereen die 
milieuvriendelijker wil leven. 
• Martin Crawford neemt in Praktisch handboek 
voedselbossen de lezer stap voor stap mee in het 
ontwerp, de aanplant en het onderhoud van eetbare 
planten in een voedselbos in de achtertuin of op een 
groot perceel. Een uitstekende gereedschapskist 
voor zowel beginnende als gevorderde voedsel-
bostuiniers.   
 
Fictie jeugd  
• Justyce is een van de acht zwarte studenten op 
een prestigieuze witte school. Justyce’ kijk op de 
maatschappij verandert als hij door de politie met grof 
geweld in de boeien wordt geslagen, terwijl hij een 
dronken vriendin helpt. Hij begint een dagboek, 
gericht aan zijn held Martin Luther King. Nic Stone 
hanteert in Wat zou Martin doen? een soepele stijl, 
snelle (straat)taal en brengt de boodschap duidelijk 
over. Een schrijnend en soms zwaar verhaal over 
racisme, discriminatie en etnisch profileren. Voor de 
fans van The Hate U Give van Angie Thomas. Vanaf 
ca. 15 jaar. 

 
• Krokodil was gelukkig en had een fijn leven. Maar 
toen werd alles thuis heel erg slecht en moest 
Krokodil zonder zijn familie vertrekken. Waar kan 
Krokodil terecht? Iedereen vindt hem gevaarlijk. Tot 
hij uitgeput ergens in slaap valt en tussen de muizen 
terechtkomt. In Krokodil op weg naar beter van Yoeri 
Slegers wordt de vluchtelingenproblematiek op een 
voor kleuters begrijpelijke wijze aan de orde gesteld. 
Vanaf ca. 4 jaar. 
 
Non-fictie jeugd en volwassenen 
• Basisscholen zien steeds meer het belang om al 
op jonge leeftijd met Engels te beginnen. En de 
taalverwerving gaat spelenderwijs, als je dat via 
liedjes doet! Zo is de uitgave Zinglish van Jeroen 
Schipper ontstaan. Het bevat 28 nieuwe tweetalige 
liedjes, verdeeld over dagelijkse deuntjes, leerliedjes 
en thematische liedjes. Maar liefst 250 Engelse 
woorden en uitdrukkingen zijn erin verwerkt. Ze gaan 
vergezeld van aanvullende activiteiten als dans, spel, 
drama en opdrachten. In het keurig verzorgde boek 
staan ook de muzieknotatie en akkoorden. Op de cd 
zijn de liedjes te beluisteren, ook bevat het de 
instrumentale versies. Tevens geschikt voor kinderen 
die Nederlands niet als eerste taal hebben. Vanaf ca. 
4 t/m 6 jaar.   
 
Fictie buitenlands jeugd 
• Deze week treft u een vijftal boekjes aan uit de 
reeks Orca Currents. Enkele jaren geleden hebben 
we hier ook boekjes van aangeboden. Ze zijn oor-
spronkelijk bestemd voor Engelstalige kinderen met 
een lees- of taalachterstand, en daardoor ook heel 
geschikt voor Nederlandstalige kinderen in de onder-
bouw vmbo en havo/vwo. De boekjes bevatten goed 
geschreven, vaak spannende verhalen over thema’s 
die tieners aanspreken. 
• When we were warriors van Emma Carroll bevat 
drie afzonderlijke verhalen over de levens van Stan, 
Olive en Velvet die op zijn kop worden gezet door de 
Tweede Wereldoorlog. Hoe vergaat het de kinderen 
en wie is toch Eddie, de Amerikaanse soldaat die in 
alle verhalen aanwezig is? Vlot leesbare, spannende 
verhalen die een goed beeld geven van het leven van 
kinderen in oorlogstijd. Vanaf ca. 10 jaar, ook voor 
scholieren in de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs. 



 
Fictie buitenlands volwassenen 
• Het verhaal in The island of sea woman van Lisa 
See is hartverscheurend, buitengewoon mooi en 
goed en realistisch tot leven gewekt. Als Young-sook 
een meisje betrapt dat hun zoete aardappelen steelt 
is dat het begin van een hechte vriendschap tussen 
twee haenyeo, vrouwen die duiken en de kost ver-
dienen op het Zuid-Koreaanse eiland Jeju tijdens de 
Japanse overheersing, Wereldoorlog II en de 
Koreaanse oorlog.  
• Der Insasse van Sebastian Fitzek (1961) is een 
spannende en vlot geschreven thriller voor een breed 
publiek met een originele plot, verrassende wen-
dingen, sterke karakters en een onverwacht einde. 
De 6-jarige Max wordt al een jaar vermist en zijn 
ouders kunnen dit niet accepteren. De vader laat zich 
opnemen in de psychiatrische kliniek waar de ver-
moedelijke dader zit.  
• In a.i.-week 17, 2019 treft u als extra aanbieding/ 
speciaal pakket een viertal kerst-gerelateerde 
Engelstalige titels aan die eind 2018 te laat binnen-
kwamen maar nu zeker op tijd zijn voor kerst 2019. 
 
Dvd en Blu-ray 
• De dramaserie Oogappels van Will Koopman en 
Roos Ouwehand volgt vier gezinnen in een middel-
grote Nederlandse stad waarvan de puberkinderen 
op dezelfde middelbare school zitten. De ouders 
hebben ieder hun eigen manier van opvoeden, maar 
leggen allemaal de lat voor zichzelf en voor hun 
kinderen heel hoog. In de hoofdrollen zien we onder 
meer Bracha van Doesburgh, Malou Gorter, Ramsey 
Nasr en Eva Van der Gucht.  
 
 

Week van het luisterboek 2019 
 
Sinds 2005 wordt jaarlijks de Week van het Luister-
boek georganiseerd. In 2019 is boekensite ‘Hebban’ 
voor de derde keer de initiatiefnemer van deze week 
die plaatsvindt van 6 tot en met 12 mei. De cam-
pagne speelt zich vooral af op de website van 
Hebban.nl. Ook wordt de Award voor het Beste 
Luisterboek van het Jaar 2019 uitgereikt. Op de 
longlist staan 26 boeken – 15 voor volwassenen en 
11 voor kinderen. De shortlist wordt samengesteld op 
basis van de beoordelingen van een jury bestaande 
uit liefhebbers van luisterboeken.  
 
Luisterboeken verschijnen vaak alleen als download 
of stream, maar er zijn ook uitgeverijen die luister-
boeken uitgeven op cd of mp3-cd, met name 
Querido, Ploegsma en Rubinstein.  
Op de longlist staan dit jaar vier boeken die op cd 
verkrijgbaar zijn en in de aanschafinformaties AVM 
zijn aangeboden: 
 
- Leven en laten leven van Hendrik Groen, 

voorgelezen door Kees Hulst 
- Kinderen met een ster van Martine Letterie, 

voorgelezen door Dieuwertje Blok 
- De griezelbus 2 van Paul van Loon, voorgelezen 

door Erik Muiswinkel 
- Floor is smoor ; Floor trekt door! van Marjon 

Hoffman, voorgelezen door Chava voor in ’t Holt  
 

Zie ook: https://www.hebban.nl/artikelen/dit-is-de-
longlist-voor-de-beste-luisterboek-van-het-jaar-2019# 
 



 
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 
 
2018-40-3493  Grimm, Mara.  
ppn 419858628 Stadskookboek Amsterdam, 

met het trefwoord: Kook-
boeken. De volgende 
trefwoorden worden 
toegevoegd: Restaurants; 
Amsterdam; gidsen en Chef-
koks; Amsterdam.  

2015-46-5259 De Waal, Edmund. De haas  
ppn 398090394 met de ogen van barnsteen, 

met het trefwoord: Ephrussi, 
… (familie). Het trefwoord 
wordt: Erfenissen; Ephrussi, 
… (familie).  

2014-48-3792  De Waal, Edmund. De haas  
ppn 383945399 met de amberkleurige ogen, 

met het trefwoord: Ephrussi, 
… (familie). Het trefwoord 
wordt: Erfenissen; Ephrussi, 
… (familie).  

2013-26-5239  De Waal, Edmund. De haas 
ppn 362963908 met de amberkleurige ogen, 

met het trefwoord: Ephrussi, 
… (familie). Het trefwoord 
wordt: Erfenissen; Ephrussi, 
… (familie).  

2012-27-5435  De Waal, Edmund. De haas  
ppn 343677679 met de amberkleurige ogen, 

met het trefwoord: Ephrussi, 
… (familie). Het trefwoord 
wordt: Erfenissen; Ephrussi, 
… (familie).  

2011-36-1830  De Waal, Edmund. De haas  
ppn 337911959 met de amberkleurige ogen, 

met het trefwoord: Ephrussi, 
… (familie). Het trefwoord 
wordt: Erfenissen; Ephrussi, 
… (familie).  

2009-45-3504  De Waal, Edmund. Het  
ppn 322486432 knoopjeskabinet, met het 

trefwoord: Ephrussi, … 
(familie). Het trefwoord 
wordt: Erfenissen; Ephrussi, 
… (familie).  

2011-19-0394  De Waal, Edmund. The hare  
ppn 331186039 with amber eyes, met het 

trefwoord: Ephrussi, … 
(familie). Het trefwoord 
wordt: Erfenissen; Ephrussi, 
… (familie).  

 
SISO 
 
2018-24-5938  Van Duysen, Vincent.  
ppn 421153377 Vincent Van Duysen, met 

het SISO-nummer: 716.8. 
Het SISO-nummer wordt: 
België 717.8.  

2009-48-1005  Van Duysen, Vincent.  
ppn 325657912 Vincent Van Duysen, met 

het SISO-nummer: 716.8. 
Het SISO-nummer wordt: 
België 717.8.  

2018-40-3493  Grimm, Mara.  
ppn 419858628 Stadskookboek Amsterdam, 

met het SISO-nummer: 
629.2. Het SISO-nummer 
wordt: Noord-Holland ; 
Amsterdam 986.6.  

2017-36-2401  Beckers, Marlies.  
ppn 412609258 Stadskookboek Antwerpen, 

met het SISO-nummer: 
629.2. Het SISO-nummer 
wordt: België 996.3.  

2015-44-3682  Jong, Wim de.  
ppn 397746415 Stadskookboek Rotterdam, 

met het SISO-nummer: 
629.2. Het SISO-nummer 
wordt: Zuid-Holland ; 
Rotterdam 986.6.  

2015-46-5259  De Waal, Edmund. De haas  
ppn 398090394 met de ogen van barnsteen, 

met het SISO-nummer: 
903.5. Het SISO-nummer 
wordt: 906.9.  

2014-48-3792  De Waal, Edmund. De haas  
ppn 383945399 met de amberkleurige ogen, 

met het SISO-nummer: 
903.5. Het SISO-nummer 
wordt: 906.9.  

2013-26-5239 De Waal, Edmund. De haas  
ppn 362963908 met de amberkleurige ogen, 

met het SISO-nummer: 
903.5. Het SISO-nummer 
wordt: 906.9.  

2012-27-5435  De Waal, Edmund. De haas  
ppn 343677679 met de amberkleurige ogen, 

met het SISO-nummer: 
903.5. Het SISO-nummer 
wordt: 906.9.  

2011-36-1830  De Waal, Edmund. De haas  
ppn 337911959 met de amberkleurige ogen, 

met het SISO-nummer: 
903.5. Het SISO-nummer 
wordt: 906.9.  



 
2009-45-3504  De Waal, Edmund. 
ppn 322486432 Het knoopjeskabinet, met het 

SISO-nummer: 903.5. Het 
SISO-nummer wordt: 906.9.  

2011-19-0394  De Waal, Edmund. The hare  
ppn 331186039 with amber eyes, met het 

SISO-nummer: 903.5. Het 
SISO-nummer wordt: 906.9.  

 
PIM 
 
2017-48-3608  Timmer, Edwin. Langs de  
ppn 41367987X muur van Trump. De PIM-

kenmerken ontbreken. 
De PIM-categorie wordt: 
18 Landen en Volken. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Verenigde Staten.  

2018-40-3493  Grimm, Mara.  
ppn 419858628 Stadskookboek Amsterdam, 

met het PIM-trefwoord: 
Kookboeken. Het PIM-
trefwoord wordt: 
Restaurants.  

2017-36-2401  Beckers, Marlies.  
ppn 412609258 Stadskookboek Antwerpen, 

met het PIM-trefwoord: 
Kookboeken. Het PIM-
trefwoord wordt: 
Restaurants.  

2015-44-3682  Jong, Wim de.  
ppn 397746415 Stadskookboek Rotterdam, 

met het PIM-trefwoord: 
Kookboeken. Het PIM-
trefwoord wordt: 
Restaurants.  

2015-46-5259  De Waal, Edmund. De haas  
ppn 398090394 met de ogen van barnsteen, 

met de PIM-categorie: 
18 Landen en Volken en 
het PIM-trefwoord: Joden. 
De PIM-categorie wordt: 
10 Mens en Maatschappij. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Erfenissen.  

2014-48-3792  De Waal, Edmund. De haas  
ppn 383945399 met de amberkleurige ogen, 

met de PIM-categorie: 
18 Landen en Volken en 
het PIM-trefwoord Joden. 
De PIM-categorie wordt: 
10 Mens en Maatschappij. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Erfenissen.  

2013-26-5239  De Waal, Edmund. De haas  
ppn 362963908 met de amberkleurige ogen, 

met de PIM-categorie: 
18 Landen en Volken en 
het PIM-trefwoord: Joden. 
De PIM-categorie wordt: 
10 Mens en Maatschappij. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Erfenissen.  

2012-27-5435  De Waal, Edmund. De haas  
ppn 343677679 met de amberkleurige ogen, 

met de PIM-categorie: 18 
Landen en Volken en het 
PIM-trefwoord: Joden. 
De PIM-categorie wordt: 
10 Mens en Maatschappij. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Erfenissen.  

2011-36-1830 De Waal, Edmund. De haas  
ppn 337911959 met de amberkleurige ogen, 

met de PIM-categorie: 18 
Landen en Volken en het 
PIM-trefwoord: Joden. De 
PIM-categorie wordt: 10 
Mens en Maatschappij. Het 
PIM-trefwoord wordt: 
Erfenissen.  

2009-45-3504  De Waal, Edmund. Het  
ppn 322486432 knoopjeskabinet, met de 

PIM-categorie: 18 Landen en 
Volken en het PIM-trefwoord: 
Joden. De PIM-categorie 
wordt: 10 Mens en Maat-
schappij. Het PIM-trefwoord 
wordt: Erfenissen.  

 
Titel 
 
2018-52-5044 Kötter, Engelbert.  
ppn 421756314 Keukenkruiken op terras of 

balkon. De titel moet zijn: 
Keukenkruiden op terras of 
balkon. 

 
Leeftijdsaanduiding 
 
2018-23-5329  Purperhart, Helen. Baby - 
ppn 418099170  dreumes - peuter yoga.  
 Non-fictie jeugd met 

leeftijdsaanduiding: J 158.27, 
wordt: leeftijdsaanduiding: 
AJ 158.27. 

 
Thematrefwoord 
 
2015-49-1294 Lucas, Gareth. Zoek- en  
ppn 399307621 telboek: De boerderij, thema-

trefwoord: Zoekboeken. 
Het thematrefwoord wordt: 
Boerderijen.  

2013-29-2882 Göbel, Doro. Circus! : een  
ppn 334600065 zoek- en ontdekboek, thema-

trefwoord: Zoekboeken. Het 
thematrefwoord wordt: 
Circussen.  

2017-25-2200 Berner, Rotraut Susanne.   
ppn 325791082 De vrolijke vier seizoenen : 

kijk- en zoekboek, thema-
trefwoord: Zoekboeken. 
Het thematrefwoord wordt: 
Seizoenen.  
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