
 

 
 
 
       

    Aanschafinformaties week 35, 2022 
 
 

Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Conrad, Joseph: Almayers luchtkasteel : een 
verhaal over een oosterse rivier. Een literaire 
roman over hebzucht, verval en verraad tegen 
de achtergrond van het koloniale bestuur in 
Nederlands-Indië. De arme Nederlandse 
zakenman Kaspar Almayer denkt een fortuin 
te kunnen maken in Nederlands-Indië. De 
rijkdom blijft echter bij een droom. Hij trouwt 
met een Maleisische vrouw, die hem in de loop 
van de tijd veracht. Voor zijn jongvolwassen 
dochter houdt hij zijn dromen levend, totdat 
hij in de gaten krijgt dat ze verliefd is gewor-
den op een Maleisische prins. Zijn bekendste 
werk is waarschijnlijk 'Hart der duisternis'; die 
roman vormde de basis voor de film 
Apocalypse Now van Francis Ford Coppola.  
 
Non-fictie volwassenen  
• Mariëngof, Anatoli: Mijn eeuw, mijn vrienden 
en vriendinnen.  De memoires van de 
Moskouse dandy-dichter, toneelschrijver en 
romancier Anatoli Mariëngof (1897-1962), 
vertaald door Robbert-Jan Henkes en uitge-
geven binnen de privé-domein-serie.  
Mariëngof tartte in de tijd van de Stalinterreur 
de autoriteiten met gedichten en imaginis-
tische manifesten. In deze memoires verbeeldt 
de dichter en schrijver zijn volwassenwording 
tijdens de 'roaring twenties' van het revolutio-
naire Rusland. Al kwam in zijn leven 'niets op 
zijn pootjes terecht', zijn werk heeft vele 
decennia later nog altijd niet aan zeggings-
kracht verloren.  Robbert-Jan Henkes vertaalde 
naast werk van Anatoli Mariëngof onder 
andere werk van Sergej Dovlatov. Met Erik 
Bindervoet vertaalde hij onder meer het 
volledige werk van James Joyce, The Beatles 
en Bob Dylan. In 2017 werd hij bekroond met 
de Filter vertaalprijs. 

 
Fictie jeugd 
•  De Bisschop, Ilka: Hobbel zoekt een echte 
vriend. Hobbel de kat is net iets anders is dan 
andere katten. Hobbel heeft de strepen en het 
hart van een tijger, maar zijn korte pootjes 
willen niet mee. Zijn nieuwe baasje besteedt 
daardoor weinig aandacht aan hem. Maar 
Hobbel blijft dapper en optimistisch en uitein-
delijk vindt hij vrienden die hem aanvaarden 
voor wie hij echt is. Klein vierkant prentenboek 
met sfeervolle kleurenillustraties in collage-stijl 
van Christel Simons. Hobbel zoekt een echte 
vriend’ is het eerste deel van een serie speelse 
voorleesboeken voor kleuters. Om voor te 
lezen vanaf ca. 4 jaar. 
 
Non-fictie jeugd  
• Claybourne, Anna: Kun je iets horen in de 
ruimte? : en andere vragen over geluid. 
Een vrolijk en informatief boekje (32 blz.) in de 
serie ‘Vraag maar raak!’ In dit deel krijgen 
lezers antwoorden op allerlei vragen die ze 
hebben rondom het thema geluid. Want 
waarom brult een leeuw en piept een muis? 
Hoe snel gaat een supersonisch vliegtuig? Wat 
was het hardste geluid ooit? En waarom kun je 
geluid niet zien? De korte tekstfragmenten 
worden ondersteund door speelse en dui-
delijke foto’s en tekeningen in kleur. Met 
woordenlijst. Haar boeken zijn internationaal 
bekroond. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. 
 



 

Buitenlands volwassenen 
• Mottley, Leila: Nightcrawling.  
De zeventienjarige Kiara uit Oakland probeert 
te overleven. Haar vader is dood, haar moeder 
zit in de gevangenis. Haar broer Marcus is 
alleen maar geïnteresseerd in rapmuziek. Kiara 
moet dus voor eten en huur zorgen. En voor 
haar negenjarige buurjongetje wiens moeder 
er vandoor is. Werk vinden lukt niet erg en 
eigenlijk per ongeluk rolt Kiara op een avond 
de prostitutie in: nightcrawling. Ze haat het, 
maar het zorgt voor het geld dat ze nodig 
hebben. Na een keer door de politie te zijn 
opgepakt, wordt ze gedwongen regelmatig 
seks te hebben met politiemannen op hun 
feestjes. En dan wordt ze ongewild de belang-
rijkste getuige in een groot proces over corrup-
tie bij de Oakland politie. Het verhaal is fictief 
maar in een nawoord vertelt Mottley dat ze 
geïnspireerd werd door een waargebeurd 
groot corruptieschandaal bij de Oakland 
politie. ‘A soul-searching portrait of survival and 
hope’ aldus Oprah Winfrey die het in haar 
boekenclub opnam. 
 
Dvd-video (volwassenen) 
•  Les Olympiades.  
In het dertiende arrondissement van Parijs 
herdefiniëren vier jongeren het begrip van 
moderne liefde. Émilie ontmoet de jongen 
Camille die zich aangetrokken voelt tot Nora. 
Deze kruist dan weer het pad van Amber. 
De vier delen een hechte vriendschap, maar 
hebben elkaar soms ook lief. Vaak is hun 
onderlinge relatie een combinatie van de twee. 
De film is geheel in het zwart wit. IMDb score: 
7/10. 
 

Daisy-rom (jeugd) 
•  Kinney, Jeff: Grappige griezels.  
Integrale weergave van het gelijknamige boek 
dat aangeboden is in de a.i.-week 44, 2021. 
Deze humoristische griezelverhalen gaan over 
bekende griezels als mummies, vampiers, 
zombies, weerwolven en het monster van 
Frankenstein. De rillingen lopen over je rug, en 
dan ineens blijkt dat al deze engerds toch niet 
(altijd) zo eng zijn. Alle dertien verhalen, 
zogenaamd verzonnen door Theo Thorbecke, 
zijn in moderne setting met een rare twist en 
soms ook een diepe moraal. Zo heeft de 
weerwolf geleerd zichzelf te zijn en inspireert 
hij anderen daarmee, maar blijkt de bijtende 
baby geen vampier maar een slecht opgevoed 
kind. Overal gebeurt wel iets onverwachts. In 
het laatste verhaal staan Theo en zijn vriend 
Bram Botermans (uit ‘Het leven van een loser’) 
zelf centraal. (...) Dit is het derde deel in de 
reeks ‘Het leven van een allerbeste vriend’ over 
Brams vriend Theo, dat volgt op maar los is te 
lezen van ‘Een episch avontuur’. (...) Vertaling 
van ‘Rowley Jefferson's awesome friendly 
spooky stories’. Vanaf ca. 10 jaar. 
 
Games (jeugd) 
• Story of Seasons - Pioneers of Olive Town.  
Geïnspireerd door de verhalen over de 
pioniersdagen van je grootvader, pak je je 
koffers en laat je de drukte van de stad achter 
je om te genieten van het plattelandsleven in 
Olive Town.Er is heel wat werk aan de winkel: 
de boerderij van je grootvader is in de loop der 
jaren door de natuur teruggewonnen. Het is 
dus tijd om de handen uit de mouwen te 
steken en de droom van je grootvader op-
nieuw op te bouwen. Geef jezelf over aan de 
pioniersprikkels om de ongetemde wildernis 
vorm te geven, nieuwe dieren en producten te 
ontdekken en ze helpen te gedijen op je 
boerderij. Pas elke centimeter van je nieuwe 
boerderij naar eigen wens aan om indruk te 
maken op een potentiële huwelijkskandidaat 
uit Olive Town, een ambitieuze toeristische 
hotspot die samen met je boerderij groeit en 
bloeit. 
 



 

Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2021-44-2634,  Obama, Barack. 
jrg. 2022, afl. 33,  Dromen van mijn vader : 
nr. 0177 een verhaal over ras en 
ppn 435358154 afkomst. De titel komt te 

vervallen omdat hij 
abusievelijk voor V is 
aangeboden. Dit is een 
speciale Young Adult 
editie. De titel wordt zo 
spoedig mogelijk 
opnieuw aangeboden.  

 U dient opnieuw te 
bestellen.  

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

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 
Catalogusonderhoud. 
 
Boeken 
 
Hoofdwoorden 
 
2020-11-1247 Garrod, Beth.   
ppn 435622420 Opblaasbende, De.  
 Het hoofdwoord wordt: 

Danger, Chris. 
2020-29-1760  Kirschbaum, Sophie. 
ppn 427824206 Helden uit je kindertijd 

haken, deel 1. Het 
hoofdwoord wordt: 
Helden uit je kindertijd 
haken, deel 1. 

2022-12-1566  Dam, Arend van. 
ppn 435634682   Hollandse helden.  
 Het hoofdwoord wordt: 

Hollandse helden.  
 
Trefwoorden 
 
2022-09-5413  Goldschmidt, Tijs. 
ppn 436052032 Rechtop, met de 

trefwoorden: Dubois, 
Eugène: brieven en 
Paleoantropologie. Het 
trefwoord: Paleoantro-
pologie wordt weg-
gehaald.  

2018-10-3838  Biekman, Barryl.  
ppn 416854931 Uitsluitings-

mechanismen, met de 
trefwoorden: Racisme; 
Afrikaanse culturen; 
politieke aspecten en 
Racisme; Afrikaanse 
culturen; bestuur en 
Suriname en Nederland. 
De trefwoorden worden: 
Racisme en Anti-racisme; 
Verenigde Naties en 
Slavernij; Nederland; 
geschiedenis.  

2021-46-4348  Schenk, Maarten.  
ppn 436097834 Fake news files, De, met 

het trefwoord: Nep-
nieuws; communicatie-
media. Het trefwoord 
wordt: Nepnieuws; 
massamedia.  

2022-06-4116  Haverkamp, Annemarie.  
ppn 435421999 Het boek van Job, met 

het trefwoord: Gehan-
dicapte kinderen; 
columns. Het trefwoord 
wordt: Lichamelijk 
gehandicapte kinderen; 
columns. 

 
SISO 
 
2022-12-2067 Hepburn, Emma.  
ppn 43666643X Verhoog je mentale 

weerbaarheid. De titel is 
aangeboden met het 
sisonummer 415.3. Dit 
moet zijn: 415.9.  

 

Titel 
 
2020-11-1247 Garrod, Beth. 
ppn 435622420 Opblaasbende, De.  
 De titel wordt: Bijna lek! 
2022-11-0805  Kieft, Laura. 
ppn 435608908 Laura's Bakery Kinder-

bakboek 2, Het. De titel 
wordt: Laura's Bakery 
Kinderbakboek, Het.  

 

Leeftijdsaanduiding 
 
2021-45-3070 Meyer, Marissa.  
PPN 435347330 Verguld. De titel heeft als 

Express de leeftijdsaan-
duiding C gekregen. Dit 
moet zijn: D.  

2022-02-2023 Meyer, Marissa. Gilded.  
ppn 435061747 De titel heeft de leeftijds-

aanduiding C gekregen. 
Dit moet zijn: D.  

2022-11-0871 Mijnders, Hans. Crash.  
ppn 435609211 De titel heeft de leeftijds-

aanduiding C gekregen. 
Dit moet zijn: D.  

2022-10-5818 Pozzo Di Borgo, Philippe.  
ppn 436649519 Untouchable. De titel 

heeft leeftijdsaanduiding 
C gekregen. Dit moet zijn: 
D.  

2022-10-0186 Benedis-Grab, Daphne. 
PPN 435575678 Ik ken jouw geheim. De 

titel heeft leeftijdsaan-
duiding B gekregen.  

 Dit moet zijn: C.  



 

 
Genre-indeling 
 
2021-45-3070 Meyer, Marissa.  
ppn 435347330 Verguld. De titel heeft als 

Expresstitel genre SK 
gekregen. Dit moet zijn: 
SF.  

2022-02-2023 Meyer, Marissa. Gilded.  
ppn 435061747 De titel heeft als genre SK 

gekregen. Dit moet zijn: 
SF.  

2022-25-2870 Jurion, ….   
ppn 436792982 Verbonden. De titel heeft 

geen genre gekregen. 
Genre moet zijn: ST. 

 
 


