
 

 
 
 
       
    Aanschafinformaties week 23, 2016 
 
 
Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• In Onland van Arnaldur Indriðason onderzoekt 
de jonge rechercheur Erlendur twee zaken: een 
moordzaak die wijst naar de Amerikaanse militaire 
basis op IJsland en de vermissing van een meisje 
zo’n 25 jaar geleden. Een boek om ademloos te 
lezen, met een prachtig inkijkje in de IJslandse 
samenleving ten tijde van de Koude Oorlog.   
• Het leven en de dood in den ast is de verzorgde 
heruitgave van de klassieker van de Vlaamse auteur 
Stijn Streuvels (1871-1969), voor het eerst ge-
publiceerd in 1926. Drie arbeiders overpeinzen hun 
harde leven als ze de nacht doorbrengen in een 
droogplaats, waar een landloper zich bij hen voegt en 
die nacht sterft. 
• In Het huis met de veranda van Ton Zevenhoven 
gooien het vroege overlijden van zijn vader, de komst 
van een stiefvader en de gevolgen van de Tweede 
Wereldoorlog het leven van een Poolse boerenzoon 
volledig overhoop. De auteur is erin geslaagd een 
toegankelijk verhaal te schrijven, gelardeerd met 
historische gebeurtenissen.   
 
Non-fictie volwassenen  
• Het love & lemons kookboek : 100 zonnige 
variaties met verse groenten van de Amerikaanse 
Jeanine Donofrio geeft inspirerende recepten waarbij 
is uitgegaan van groenten in de hoofdrol. Haar man 
Jack Mathews maakte de foto's. Een fijn kookboek 
om vegetarische inspiratie op te doen.  
• In Bij Audrey Hepburn thuis : herinneringen aan 
mijn moeders keuken : met 50 recepten, fotografie en 
persoonlijke verhalen vertelt zoon Luca Dotti aan de 
hand van haar lievelingsrecepten het levensverhaal 
van zijn moeder, filmster Audrey Hepburn (1929-
1993). Een ontroerend lees- en kijkboek, ook voor 
niet-kokers.  
• In De kwestie Pegida : journalistieke filosofie uit 
Dresden en Amsterdam geeft Jurriën Rood een 
filosofische analyse van de Duitse protestbeweging 
Pegida en haar Europese geestverwanten; een 
serieuze zoektocht naar verklaring en antwoord op 
incorrect genoemde politiek. 
 

 
Jeugd fictie 
• In Anders van Andreas Steinhöfel raakt Felix (11) 
na een ongeluk in coma. Wanneer hij na lange tijd 
weer wakker wordt, herinnert hij zich niets meer en is 
zijn persoonlijkheid sterk veranderd. Maar wie was hij 
voor het ongeluk en wat heeft zich destijds afge-
speeld? Een gevoelvol, aangrijpend verhaal over 
kind-zijn, het leven, de liefde en de dood, dat zich 
afspeelt in een klein dorp, getekend door veroor-
deling, beklemming en angst. 
• Een meisje moet verhuizen naar de grote stad. 
Ze zal vooral de vlinders missen. Naast haar nieuwe 
huis ontdekt ze een park: het Vlinderpark. Maar 
waarom zijn er geen vlinders? Prentenboek met 
sfeervolle kleurenfoto’s van kijkdoosachtige taferelen 
met uitgeknipte figuren. De vlindertuin van Elly 
MacKay is een warm pleidooi voor meer natuur en 
schoonheid in de stad. 
• Joehoe! Ik wil een koe van Angelique van Dam 
gaat over de 9-jarige Laura die koeienfan is. Ze wil 
een koe, net zoals haar overleden oma had. Dat kan 
best op het balkon, vindt Laura, maar haar ouders 
denken er anders over. Dan gaan ze verhuizen naar 
het oude huis van oma, in een dorp vol koeien. 
Fantasierijk, humorvol en sfeervol ik-verhaal over 
een eigenwijs meisje met veel doorzettingsvermogen. 
Illustrator Kees de Boer heeft in zijn zwart-
wittekeningen Laura prima begrepen. 
 
Non-fictie jeugd 
• Het bijenboek valt op door de bijzondere 
kleurenillustraties van Piotr Socha, een populaire 
Poolse cartoonist. In 36 praktisch paginagrote 
prenten in sfeervolle tinten laat hij zien hoe bijen 
leven en werken. Door de zeer interessante inhoud 
en de gedetailleerde kijkplaten is dit boek een feestje 
voor op tafel en in de klas. 
• In aansluiting op het populaire tv-programma 
Klokhuis is Het Klokhuisboek over het Nederlands 
Werelderfgoed verschenen. Na uitleg van wat 
werelderfgoed is, volgen tien Nederlandse gebieden 
en gebouwen, o.a. Schokland en omgeving, 
Willemstad op Curaçao, droogmakerij de Beemster, 
de Waddenzee en de Van Nellefabriek. Het boek 
heeft net als de eerdere Klokhuisboeken een speelse 
en kleurrijke opmaak met collageachtige kleuren-
foto’s en -illustraties en korte tekstblokken en het 
taalgebruik is goed op de doelgroep afgestemd.  



 
Dvd en Blu-ray 
• De griezelkomedie Goosebumbs van Rob 
Letterman is gebaseerd op de populaire 'Kippenvel'-
serie van R.L. Stine. Tiener Zach verhuist tegen zijn 
zin met zijn moeder van een grote stad naar een 
slaperig stadje in Delaware. Gelukkig raakt hij 
bevriend met zijn aantrekkelijke buurmeisje Hanna 
die de dochter blijkt van griezelschrijver R.L. Stine. 
Wanneer Zach en zijn vriend per ongeluk de 
monsters vrijlaten die opgesloten zitten in de 
manuscripten van Stine, ontstaat er chaos in het 
stadje. Komiek Jack Black speelt de rol van Stine.  
• In de komedie Fissa van Bobby Boermans zien de 
populaire Max (Yannick van de Velde) en Yous (Bilal 
Wahib) hun eindexamen in gevaar komen, terwijl 
nerd Ruben (Alex Hendrickx) bang is dat zijn eind-
examenfeest het slechtst bezochte feest van het jaar 
zal worden. De drie jongens besluiten samen te 
werken. Volgens De Telegraaf (4-2-'16) ‘(…) een 
schaamteloze politiek incorrecte Nederlandse 
komedie (…) een geslaagde feelgood-film (…)’.  
• De Zweedse fantasyfilm The circle (Cirkeln) van 
Levan Akin is gebaseerd op het eerste deel van de 
Engelsfors trilogie* van Sara Bergmark Elfgren en 
Mats Strandberg. Zes meisjes van dezelfde midddel-
bare school blijken occulte vermogens te hebben. Ze 
moeten het kwaad bestrijden in het stadje Engelsfors. 
Een Scandinavische variant op series als Charmed 
en Buffy the vampire slayer.  
 
 
Aanbieding meelees-cd’s voor moeilijk 
lezende kinderen 
 
Deze week treft u een aanbod meelees-cd’s aan die 
op aangepaste leessnelheid zijn ingesproken door 
professionele vertellers en dezelfde teksten bevatten 
als de gedrukte boeken. De meelees-cd’s zijn 
bedoeld voor individueel gebruik in combinatie met 
het gedrukte boek. De aanbieding van deze week 
bestaat uit twee titels van de serie Spannend! van 
uitgeverij Delubas. Bibliotheken die graag de 
combinatie boek+meelees-cd willen bestellen, 
kunnen terecht in de rubriek Boeken: Fictie jeugd. 
De aanbieding van alleen de compact disc is bedoeld 
voor bibliotheken die de boeken al zonder audioboek 
aangeschaft hebben. U treft de meelees-cd’s aan in 
de rubriek Luisterboeken.  
Zie ook: www.uitgeverijbontekoe.nl. 
 

Buitenlandse Fictie 
 
Door omstandigheden heeft u in week 22, 2016 een 
incompleet pakket buitenlandse fictie ontvangen.  
In week 23, 2016 wordt dat gecompenseerd. 
 



 
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 
 
2010-01-0548  Duijst, W.L.J.M. Praktijkboek  
ppn 318876248 geheimhouding en informa-

tieverstrekking in de zorg, 
met het trefwoord: Informa-
tieverzorging. Het trefwoord 
wordt: Informatievoorziening   

2011-02-0065  Enthoven, Guido Martinus  
ppn 331586843 Willibrordus. Hoe vertellen 

we het de Kamer? met het 
trefwoord: Informatie-
verzorging. Het trefwoord 
wordt: Informatievoorziening   

2013-08-4137  Campbell, Teri. Food  
ppn 355604787 photography & lighting, met 

het trefwoord: Voeding; 
Fotografie. Het trefwoord 
wordt: Culinaire fotografie   

2013-08-4138  Armendariz, Matt. Focus on  
ppn 343729628 food photography for 

bloggers, met het trefwoord: 
Voeding; Fotografie; 
Bloggen. Het trefwoord 
wordt: Culinaire fotografie; 
Bloggen    

2012-16-3926  Young, Nicole S. Food  
ppn 334027039 photography, met het 

trefwoord: Voeding; 
Fotografie. Het trefwoord 
wordt: Culinaire fotografie. 

2011-07-2538  Le Duc, Tony. Food  
ppn 332046680 photography since 1985, met 

het trefwoord: Voeding; 
Fotografie. Het trefwoord 
wordt: Culinaire fotografie   

2012-16-3927  Dujardin, Hélène. Plate to  
ppn 329189778 pixel, met het trefwoord: 

Voeding; Fotografie. Het 
trefwoord wordt: Culinaire 
fotografie   

 
 
 

SISO 
 
2015-50-2875  Schuitemaker, Gert E.  
ppn 39862951X Recept voor anti-aging, met 

het SISO-nummer: 324, Het 
SISO-nummer wordt: 611.2.  

2015-06-3499  Custers, B.H.M. Het gebruik  
ppn 391594400 van drones, met het SISO-

nummer: 659.74. Het SISO-
nummer wordt: 659.79.  

 
PIM 
 
2009-28-0038  Vrouwen onder druk, met de  
ppn 32065057X  PIM-categorie: 02 Lichaam 

en Gezondheid. De PIM-
categorie wordt: 10 Mens en 
Maatschappij.  
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