Aanschafinformaties week 39, 2022
Mediaberichten
Bij dit nummer
Fictie volwassenen
• Ingalls, Rachel: Mevrouw Caliban
Een psychologische novelle (142 blz.) over de
charme van het onconventionele, gekte en
anders-zijn. In een slaperige buitenwijk wijdt
Dorothy, die recent haar zoontje is verloren,
zich aan het huishouden en wacht tot haar
man thuiskomt. Romantiek is het laatste wat
ze verwacht. Dan hoort ze een vreemde
aankondiging op de radio over een monster
dat zojuist is ontsnapt uit het Instituut voor
Oceanografisch Onderzoek… Een donker
feministisch sprookje dat een voornamelijk
literair lezerspubliek zal aanspreken met een
voorliefde voor het vreemde en het
onverwachte. Met een nawoord van schrijfster
Rivka Galchen.
'Mrs. Caliban' werd door de British Book
Council uitgeroepen tot een van de twintig
beste Amerikaanse romans sinds de Tweede
Wereldoorlog. Het boek werd oorspronkelijk
gepubliceerd in 1982 en verschijnt nu voor het
eerst in het Nederlands.
Non-fictie volwassenen
• Sumner, Seirian: De wesp : de geheimen van

een onmisbaar insect

Een populair-wetenschappelijke verhandeling
over de wesp. Wespen hebben niet bepaald
een goed imago. Onterecht, stelt entomoloog
Seirian Sumner — als insectenverdelgers en
bestuivers zijn wespen van groot belang voor
ecosystemen en de biodiversiteit. Sumner leidt
de lezer door de wondere wereld van de wesp
die een grote variëteit aan soorten kent. De
wesp onderscheidt zich door zijn bijzondere
cognitieve vaardigheden en zijn
koloniestructuren hebben ons geleerd hoe
altruïsme zich in de natuur heeft ontwikkeld.
‘De wesp’ verschaft op een toegankelijke en
prettig leesbare wijze informatie over deze
diersoort, met ruimte voor anekdotes uit de
werkpraktijk van de auteur. Voor lezers met
bijzondere interesse in het leven van insecten.

Fictie jeugd
• Meijnen, Elin: Huisje 13 : overleven zonder

wifi

Een actuele young adult-roman over leven
zonder internet en een ingewikkelde moederdochterrelatie. Wanneer Ronja (14)'s tot dan
toe normale moeder verandert in een
'wifiwappie' en wil verhuizen naar een
stralingsvrije zone, verandert alles voor Ronja.
In het vakantiepark waar ze gaan wonen kan
ze niet meer met haar vriendinnen appen, en
ook huiswerk maken is lastig en bovendien
mist ze berichten van school. En Ronja's
moeder draaft steeds verder door in haar
ideeën. Na een heftige ruzie is Ronja niet meer
welkom in huis. Ze krijgt haar 'eigen plekje' in
een leegstaand tuinhuisje. Haar vader woont
ver weg en weet van niks. Hoe lang lukt het
Ronja om dit geheim te bewaren voor haar
vader, haar mentor en haar vriendinnen?
‘Huisje 13’ is geschreven in een vlotte stijl met
veel ruimte voor dialogen. Voor lezers vanaf ca.
13 jaar.
Non-fictie jeugd
• Velthuijs, Max: Zing mee met Kikker
Acht bekende oud-Hollandse kinderliedjes zijn
opgehangen aan Kikker en zijn vrienden. Op
twee liedjes na is er voor elk liedje een dubbele
pagina beschikbaar. Kikker en zijn vrienden
leiden de liedjes in met een gesprekje of een
vraag. Van 'Ik zag twee beren broodjes smeren'
naar 'Hop paardje Hop', 'Alle eendjes
zwemmen in het water' en 'Slaap, kindje, slaap'.
In dit fraai verzorgde boekje staan bestaande
kleurenillustraties uit het werk van Max
Velthuijs. Het omslag heeft ronde uitsnijdingen
en is door de afgeronde hoeken geschikt voor
kinderen vanaf ca. 2 jaar om zelf te bekijken.
Het boekje kan al vanaf jongere leeftijd
gebruikt worden om samen uit te zingen, en
het is ook voor oudere kinderen leuk.
Hardkartonnen prentenboekje met liedjes en
kleurrijke illustraties. Vanaf ca. 2 t/m 5 jaar.

Buitenlands volwassenen
• Kawakami, Mieko: Heaven
Japan 1991. Een veertienjarige, niet bij naam
genoemde, jongen wordt gepest op school.
Door zijn luie oog wordt hij door zijn pesters
standaard Eyes genoemd. Op een dag
ontvangt hij een briefje van Kojima, een meisje
bij hem in de klas dat eveneens gepest wordt.
In eerste instantie denkt hij dat één van de
pesters een grap met hem uit wil halen, maar
na nog een aantal briefjes besluit hij de stap te
wagen en met haar af te spreken. Er ontstaat
een hechte vriendschap tussen de twee, ze
vinden steun bij elkaar, delen ervaringen en
emoties en verzamelen moed om de pesters te
confronteren. Verteld vanuit de ik-persoon
(Eyes), vol poëtische omschrijvingen, dialoog
en mijmeringen. Rauwe, aangrijpende roman
die het fenomeen pesten integer exploreert
met aandacht voor zowel het gedrag van de
pesters als de gepesten en de impact van
pesten op hun relaties met anderen. De
uitgebreide realistisch beschreven pestscènes
doen zeer ongemakkelijk aan. Tweede uit het
Japans vertaalde roman van de schrijfster.
Dvd volwassenen

• Avatar:

Amerikaanse sciencefiction/actiefilm uit 2009
van James Cameron (Titanic; Aliens), met Sam
Worthington, Zoe Saldana en Sigourney
Weaver. De invalide ex-marinier Jake Sully
maakt kennis met bewoners van planeet
Pandora: tweeëneenhalve meter grote blauwe
reuzen. De mens wil daar grondstoffen winnen
omdat de aarde is uitgeput. Als Jake verliefd
wordt op de inheemse Neyteri leidt dat tot vele
conflicten. De pers is zeer lovend over deze film
die door 800.000 Nederlanders in de
bioscopen is gezien. Gaf tot nog toe wereldwijd
het beste resultaat aller tijden met 2,6 miljard
dollar. Recensenten waarderen de film veelal
met 4-5 sterren en zeggen o.a. 'de meest
revolutionaire film van het jaar', 'onovertroffen
spektakel', 'Avatar zet hele filmfilosofie op zijn
kop' etc. Winnaar van drie Oscars (Best
achievement in visual effects; cinematography;
art direction). IMDb-score: 8/10.

Daisy-rom (jeugd)
• Schotveld, Janneke: Meer avonturen van de

dappere ridster

Integrale weergave van het gelijknamige boek
dat aangeboden is (a.i.-week 23, 2022,
bestelnummer: 2022022088) in met
onderstaande tekst van recensent . 'Een
vrolijke nieuwe verhalenbundel over de
dapperste ridster van het land, die nooit stilzit.
Als ze haar band niet aan het plakken is, dan is
ze wel jongetjes uit bomen aan het halen,
vermiste honderdjarige dametjes aan het
zoeken, of roept ze een veel te drukke groep
zes tot de orde. Ook helpt ze wanhopige
boekhandelaren, verliefde koks en reuzen met
kiespijn. En na elke heldendaad springt ze
gauw weer op haar racefiets — want een
ridster heeft altijd wat te doen!
De verhalen in ‘Meer avonturen van de
dappere ridster’ zijn in een lichtvoetige en
geestige stijl geschreven en worden omlijst
met levendige kleurenillustraties van Milja
Praagman. Om voor te lezen vanaf 6 jaar of zelf
te lezen vanaf 7 jaar.
Janneke Schotveld (Lelystad, 1974) is een
bekende Nederlandse jeugdauteur. Haar werk
won meerdere literaire prijzen, zoals de Hotze
de Roosprijs en de Prijs van de Nederlandse
Kinderjury.' Voorgelezen door een
vrouwenstem.
Daisy-rom (jeugd)
• Lammers, Pim: Er was eens een koe
Integrale weergave van het gelijknamige boek
dat aangeboden is (a.i.-week 02, 2021,
bestelnummer: 2020470929) met
onderstaande tekst van recensent Toin Duijx.
'Er zijn niet veel schrijvers die ware literatuur
voor beginnende lezers kunnen schrijven. Pim
Lammers laat zien daar een meester in te zijn.
Eefje wordt veel voorgelezen en ze houdt erg
van sprookjes, maar nu wil ze wel eens een
sprookje over een koe. Ze gaat op zoek naar
zo’n sprookje, maar dat lijkt niet te bestaan. Op
de boerderij kent niemand er een, natuurlijk
wel een sprookje over ‘sneeuwkipje’ en ‘de
gelaarsde kip’. En dan wordt ook het verhaal
van ‘doornkipje’ verteld. Steeds worden er in
het verhaal allusies naar bekende sprookjes
gelegd, die dan een iets andere invulling
krijgen. Een geweldige vondst om de jonge
lezer bij het verhaal te betrekken. (...) Dit boek
verscheen in de serie ‘Tijgerlezen’, boeken voor
beginnende lezers waarbij geen technisch
leesniveau wordt aangegeven. Een serie die
steeds verrast met bijzonder geslaagde, mooi
vormgegeven boeken die veel leesplezier
opleveren. Vanaf ca. 6,5 jaar.' Voorgelezen door
een vrouwenstem.

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
Trefwoorden
2022-12-1765
ppn 435645137

2017-48-3644
ppn 413680134

Van de Leur, Tina.
Help ik ben een krokodil.
Het thematrefwoord voor
prentenboeken ontbreekt.
Het thematrefwoord wordt:
Jezelf zijn.
Baluk, Kamil.
Alle kinderen van Louis
Met het trefwoord KIDkinderen; verhalen. Het
trefwoord wordt:
Donorkinderen; verhalen.

2022-11-0899
ppn 436274043

Harlaar, Martin.
Ben ik wel woke genoeg?
Met het SISO-nummer 311.
Het SISO-nummer wordt:
309.

2021-26-5003
ppn 434767549

Weyns, Walter.
Wie wat woke?
Met het SISO-nummer 300.5.
Het SISO-nummer wordt:
309.

PIM
2021-36-4713
ppn 434161357

Grack, Rachel.
Van tulp naar bol
Met de PIM-categorie 11
Bedrijf en Beroep. De PIMcategorie wordt: 06 Huis en
Tuin.

2021-26-0894
ppn 433455063

Mukwege, Denis.
De kracht van vrouwen
Met het PIM-trefwoord
Vrouwen. Het PIM-trefwoord
wordt: Seksueel misbruik.

2019-24-1081
ppn 422941670

Koning, Sterre.
Sterre
Met de PIM-categorie 19
Nederland. De PIM-categorie
wordt: 14 Computers.

2020-11-4660
ppn 425872432

Alberdingk Thijm, Christiaan.
De famile Wachtman
Met o.a. het trefwoord KIDkinderen. Dit trefwoord wordt:
Donorkinderen.

2017-48-3644
ppn 413680134

2022-11-1341
ppn 435623346

Freriks, Kester.
Grensverkenningen.
Het PIM-trefwoord ontbreekt.
Het PIM-trefwoord wordt:
Cartografie.

Baluk, Kamil.
Alle kinderen van Louis
Met het PIM-trefwoord KIDkinderen. Het PIM-trefwoord
wordt: Donorkinderen.

2021-51-0893
ppn 435354507

Sprado, Linda.
Schaduwfamilie
Met het SISO-nummer 418.2.
Het SISO-nummer wordt:
323.5.

Sprado, Linda.
Schaduwfamilie
Met de PIM-categorie 05
Opvoeding en Onderwijs. De
PIM-categorie wordt: 10
Mens en Maatschappij.

2021-26-0017
ppn 434954411

Indekeu, Astrid.
Anders en toch gewoon
Met de PIM-categorie 05
Opvoeding en Onderwijs. De
PIM-categorie wordt: 10
Mens en Maatschappij.

2016-12-1270
ppn 403877970

Indekeu, Astrid.
Anders en toch gewoon
Met de PIM-categorie 05
Opvoeding en Onderwijs. De
PIM-categorie wordt: 10
Mens en Maatschappij.

2021-25-4498
ppn 434156213

De stem van het donorkind
Met de PIM-categorie 05
Opvoeding en Onderwijs. De
PIM-categorie wordt: 10
Mens en Maatschappij.

SISO
2021-51-0893
ppn 435354507

2021-26-0017
ppn 434954411

2016-12-1270
ppn 403877970

2021-25-4498
ppn 434156213

Indekeu, Astrid.
Anders en toch gewoon
Met het SISO-nummer 418.2.
Het SISO-nummer wordt:
323.5.
Indekeu, Astrid.
Anders en toch gewoon
Met het SISO-nummer 418.2.
Het SISO-nummer wordt:
323.5.
De stem van het donorkind
Met het SISO-nummer 418.2.
Het SISO-nummer wordt:
323.5.

Genre-indeling
2021-12-4154
ppn 432599711

2022-13-2508
ppn 436098806

Hoofdwoord
2022-22-0480
ppn 436292130

2022-20-5304
ppn 436308746

Roberts, Nora.
De ziel van de zee.
Het genre ontbreekt. Het
genre wordt: ro.
Lesiv, Andriy.
De dag dat Oorlog naar
Rondo kwam.
Het genre ontbreekt. Het
genre wordt: oo.

Ninja Patrol en het geheime
zwaard.
Het hoofdwoord wordt:
Straaten, Harmen van.
The bread the devil knead.
Het hoofwoord wordt: AllenAgostini, Lisa.

