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Mediaberichten 
 

 

Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  

• In Het onzichtbare leven van Addie LaRue van 

V.E. Schwab sluit in 1714 een jonge vrouw een deal 
met de duivel waardoor zij het eeuwige leven krijgt. 
Meeslepend verhaal dat driehonderd jaar geschie-
denis overspant en afwisselend in heden en verleden 
wordt verteld. Een origineel verhaal, zal een ruim 
publiek aanspreken. 
 
Non-fictie volwassenen  

• Het klimaatcasino : risico, onzekerheid en de 
economie van een opwarmende wereld / William 
Nordhaus. De Amerikaanse professor, die in 2018 de 
Nobelprijs voor economie verwierf, geeft vanuit een 
economisch perspectief zijn visie op de klimaat-
verandering. Hij behandelt de oorzaken van de 
opwarming van de Aarde, legt daarbij de nadruk op 
de bedoelde en onbedoelde  gevolgen van economi-
sche groei (vandaar de metafoor van het çasino) en 
geeft aan wat er moet gebeuren om het tij te keren. 
Een veelomvattende, genuanceerde blik op een 
acuut probleem; hoewel het boek al in 2013 is 
verschenen, heeft het (helaas) niets aan actualiteit 
ingeboet. 
 
Fictie jeugd 

• Een kleine krokodil hoort geluiden vanaf het 
moment dat hij wakker wordt: ‘tring triing’ doet de 
wekker en ‘hihi’ klinkt het als mama hem kietelt. Hoe 
zal het klinken als mama hem voor de eerste keer bij 
de crèche moet achterlaten? Wat zegt de kleine 
krokodil op de crèche? is een humoristisch kartonnen 
prentenboek met aandoenlijke tekeningen over een 
herkenbaar moment voor peuters. Vanaf ca. 2 jaar.  

• In het prentenboek Stekelhaar is echt niet raar! 
beklagen allerlei maffe dierfiguren zich over hun 
uiterlijk: een stekelkapsel, een te grote mond, te lang 
zijn of te dik… Iedereen heeft wel iets waar hij niet 
tevreden over is. Maar hoe erg is dat? De stoere 
tekeningen zijn in gemaakt in een losse, graffiti-
achtige stijl en de ritmische tekst op rijm lijkt wel een 
rap. Opvallend niet-zoetsappig uitgevoerd boek over 
een ‘soft’ onderwerp: jezelf accepteren zoals je bent. 
Vanaf ca. 4 jaar.    
  

 
Non-fictie jeugd  

• In Het geheime leven van dieren van pientere 

pythons tot geniale gekko's van Greg Mcleod en Liz 
Marvin wordt met veel humor verteld wat zestig 
dieren voor geheimen of trucjes hebben! Zo hebben 
gordeldieren een ingebouwd reddingsvest en maken 
gorilla’s hun eigen gereedschap. Geheimen van 
zestig dieren worden onthuld in deze onvoorstelbaar 
grappige en tegelijkertijd informatieve uitgave. 
Vertaald in sprankelend Nederlands door Jan Paul 
Schutten én rijkelijk geïllustreerd met grappige 
kleurenillustraties. Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar.  
 
Extra aanbieding, speciale aanbieding 

• Van het ZEN-verhaal Plassen op de weg van 
Lawrence Schimel verschenen tweetalige prenten-
boekjes in zeven verschillende taalcombinaties. Het 
verhaal bevat een wijze les die culturen overstijgt en 
voor interessante gesprekken zal zorgen. Verscheen 
in de bekende reeks Nik-Nakboekjes, waarin een 
brug wordt geslagen tussen moedertaal en de 
Nederlandse taal voor zowel kinderen als voor 
begeleiders en ouders. Deze boekjes zijn gericht op 
kinderen vanaf ca. 8 jaar. 
 
Buitenlands volwassenen 

• The Apartment van Teddy Wayne is een 
indringende psychologische roman over eenzaam-
heid, vriendschap, milieuverschillen en schrijven. 
New York, 1996. De verteller volgt een Masterschrijf-
programma, maakt moeilijk contact en biedt mede-
student Billy een gratis kamer aan in zijn apparte-
ment. Er ontstaat een vriendschap maar toch loopt 
het helemaal mis. Was New York Times Editors 
Choice. 
 
Buitenlands jeugd 

• The castle of tangled magic van Sophie Anderson 

zit vol magie en fantastische wezens uit Russische 
en Slavische mythen en sagen. Olia (13) woont in 
een kasteel met torentjes waar huisgeesten wonen. 
Als de Zonnekoepel instort is dat het begin van een 
geweldig avontuur. Thema’s: vriendschap, vriende-
lijkheid en familie. Vanaf ca. 12 jaar. 
 



 

Engelstalig volwassenen en jeugd 

• De Brexit zorgt momenteel voor grote vertraging 

in de aanlevering van boeken uit het Verenigd 
Koninkrijk. Daarom is er besloten het wekelijks 
aanbod Engelstalige titels V/J iets te verminderen. 
 
Daisy-rom (volwassenen) 

•  De bundel Uit elkaar van Bette Westera bevat 44 

gedichten over echtscheiding en de gevolgen die dit 
voor kinderen kan hebben, zowel negatief als 
positief. Aan bod komen onderwerpen als leuke lieve 
stiefouders, stoere stiefbroers, wonen in twee huizen, 
twee keer op vakantie en het hebben van meerdere 
opa’s en oma’s. Winnaar van de Woutertje Pieterse 
Prijs 2020 en de Gouden Griffel 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

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 
 
2020-36-0570  Witte, Dick. Dansen voor  
ppn 428410219 vader, met het trefwoord 

Jeugdervaringen. Het 
trefwoord wordt: Ouder-kind 
relatie; verhalen.  

 
SISO 
 
2015-25-3804  Teule, Paul. Vrijheid voor  
ppn 393809366 gevorderden, met het SISO-

nummer 153.3. Het SISO-
nummer wordt: 157.3.  

2020-36-0570  Witte, Dick. Dansen voor  
ppn 428410219 vader. Deze titel was als 

fictie ingedeeld. Het SISO-
nummer wordt: 418.2.  

 
PIM 
 
2020-36-0570  Witte, Dick. Dansen voor  
ppn 428410219 vader. De PIM-kenmerken 

ontbreken. De PIM-categorie 
wordt: 10 Mens en Maat-
schappij. Het PIM-trefwoord 
wordt: Ouder-kind relatie.  

2016-43-0936  Myelofibrose in het kort,  
ppn 407677623 met het PIM-trefwoord 

Myelofibrose. Het PIM-
trefwoord wordt: 
Bloedziekten.  

2016-43-0939  Myelofibrose, met het PIM- 
ppn 407677151 trefwoord Myelofibrose. 

Het PIM-trefwoord wordt: 
Bloedziekten.  

 



 

 


