
 

 
 
 
       

    Aanschafinformaties week 46, 2022 
 
 

Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Agualusa, José Eduardo: Regentijd. 
Een literaire roman waarin Angola in de jaren 
70 na een bloederige koloniale oorlog onaf-
hankelijk wordt van Portugal. De vrijheids-
beweging MPLA grijpt de macht en er ontspint 
zich een even gewelddadige machtsstrijd. De 
dichteres Lídia do Carmo Ferreira heeft de 
MPLA helpen oprichten, maar verzet zich 
tegen de koers en valt in ongenade. Ze belandt 
in de gevangenis waar massaal mensen op 
gruwelijke wijze worden gemarteld en ver-
moord. De dichteres en een jonge radicale 
journalist overleven de massamoorden. Het 
boek is een mengeling van werkelijkheid en 
fictie, waarin de auteur zijn kijk geeft op deze 
turbulente tijd. Eerder verschenen van hem bij 
Koppernik 'Het genootschap van onvrijwillige 
dromers' en 'Een algemene theorie van het 
vergeten', dat werd bekroond met de Inter-
national Dublin Literary Award 2017.  
 
Non-fictie volwassenen  
• Shawcross, Edward: De laatste keizer van 
Mexico : hoe een Habsburgse aartshertog een 
rijk moest stichten. Een verhandeling over een 
woelige periode in de Mexicaanse geschie-
denis. Op 19 juni 1867 wordt keizer Ferdinand 
Maximiliaan door een vuurpeloton ter dood 
gebracht. Hij was door Napoleon III in Mexico 
op de troon gezet. In plaats van de hem 
voorgespiegelde heldenontvangst wachtte 
hem een burgeroorlog waar hij niet tegen 
opgewassen was. In het drama dat zich 
ontrolde spelen de wereldleiders van het 
moment een hoofdrol en blijkt Mexico het 
beslissende slagveld voor de wereldwijde 
machtsbalans tussen conservatieven en 
liberalen, monarchisten en republikeinen, het 
Oude Europa en de opkomende macht van de 
VS. Met illustraties in kleur en zwart-wit.  
 

 
Fictie jeugd 
•  Johnson, George M.: Kleine geheimen. 
Een vriendelijk prentenboek over een meisje 
dat haar geheimen op bijzonder manieren 
deelt. Sophia heeft allerlei soorten geheimen: 
grote geheimen die ze met haar ouders deelt, 
onsmakelijke geheimen die ze aan haar hond 
Malcolm vertelt, maar de beste geheimen 
bewaart ze voor haar broer Ben. Met gekleurde 
illustraties van Sara Casilda. Vanaf ca. 4 jaar. 
 
Non-fictie jeugd  
• Cerullo, Mary M.: Hotspot! : vulkanen van 
Hawaï. Een leerzaam informatief jeugdboek 
over vulkanen op Hawaï. Het boek geeft eerst 
informatie over vulkanen in het algemeen en 
dan over specifieke omstandigheden van 
vulkanen op Hawaï. Aan bod komt onder 
andere hoe vulkanen ontstaan, hoe lava 
verandert in vruchtbare bodem en waarom 
onderwatervulkanen een ideaal leefgebied zijn 
voor koralen en allerlei andere zeedieren en 
-planten. Met veel grote en kleine kleuren-
foto’s, kaarten en gekleurde illustraties. Met 
woordenlijst. Geschikt voor lezers vanaf ca. 
10 t/m 14 jaar. 
 
Buitenlands volwassenen 
• Litteken, Erin: The memory keeper of Kyiv. 
Na de dood van Cassie’s man lukt het Cassie en 
dochter Birdie niet hun leven weer op te 
pakken. Ze trekken bij haar beginnend demen-
terende oma in om elkaar te kunnen onder-
steunen. Cassie ontdekt een in het Oekraïens 
geschreven dagboek dat lang verborgen 
familiegeheimen bevat en haar meeneemt 
naar het leven van Katya tijdens de Holodomor 
(door de Sovjet-Unie veroorzaakte genocide 
door hongersnood op Oekraïens grondgebied 
begin jaren '30). Debuutroman gebaseerd op 
historische gebeurtenissen en het leven van de 
Oekraïense oma van de schrijfster. 
 
 
 
 



 

Blu-ray (volwassenen) 
• Superman & Lois - Seizoen 1. 
Na jaren van supervillains, monsters en 
buitenaardse indringers die van plan zijn het 
menselijk ras uit te roeien, komen 's werelds 
beroemdste superheld (Tyler Hoechlin) en 
stripboeks beroemdste journaliste (Elizabeth 
Tulloch) oog in oog te staan met een van hun 
grootste uitdagingen ooit - omgaan met alle 
stress, druk en complexiteit die komen kijken 
bij het zijn van werkende ouders in de heden-
daagse samenleving. IMDb score: 8/10. 
 
Daisy-rom  
•  Penner,  Sarah: De verborgen apotheek. 
Integrale weergave van het gelijknamige boek 
dat aangeboden is in a.i.-week 17, 2021.  
Het verhaal speelt zich wisselend af in het 
Londen van 1791 en in het hedendaagse 
Londen en volgt apotheker Nella Clavinger die 
haar kennis in is gaan zetten door vrouwen 
een gif te bezorgen waarmee ze zichzelf vrij 
kunnen maken van hun echtgenoten. Een van 
haar cliënten is de twaalfjarige Eliza Fanning. 
De ontmoeting tussen de twee vrouwen is de 
start van een ongewone vriendschap en een 
reeks gebeurtenissen die zowel Nella als de 
vrouwen die ze heeft geholpen, in gevaar 
brengt. In het heden vindt aspirant-historicus 
Caroline Parcewell in de Theems een 
apothekersflesje dat wellicht de link is naar de 
onopgeloste 'apothekersmoorden' die Londen 
twee eeuwen eerder in de ban hielden.  
• Goldewijk,  Yorick: Films die nergens 
draaien. 
Integrale weergave van het gelijknamige boek 
dat aangeboden is in a.i.-week 51, 2021. 
Cato (12) is niet gelukkig. Haar moeder is bij 
haar geboorte overleden, haar vader is in 
zichzelf gekeerd. Met de behulpzame, bemoei-
zuchtige buurvrouw Cornelia maakt Cato ruzie. 
(...) Dit beproefde tranentrekkende patroon 
ontwikkelt zich tot een intrigerend en 
spannend avontuur, als mevrouw Kano 
opduikt. Zij beheert een bioscoop, waarin 
mensen aan de hand van een foto en een 
voorwerp terug in de tijd reizen om een 
verloren geliefde te ontmoeten. (...) Door het 
tijdreizen leert Cato zichzelf, haar vader én 
buurvrouw Cornelia beter te begrijpen. Vanaf 
ca. 10 jaar. 
 

 
 



 

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 
 
Hoofdwoord 
 
2022-26-3573 Izaakse, Sean.  
ppn 436865866 Fantasic Four: life story. 

1/3 De ‘60s & ‘70s.  
 Het hoofdwoord wordt: 

Fantastic.  
2022-26-3574 Izaakse, Sean.  
ppn 436865882 Fantasic Four: life story. 

1/3 De ‘80s & ‘90s.  
 Het hoofdwoord wordt: 

Fantastic.  
 
Trefwoord 
 
2022-27-3834  Lejeune, Joseph Henri.  
ppn 436268361 Geketend en getekend, 

met de trefwoorden 
Wereldoorlog II; verhalen 
+ Psychotherapie; ver-
halen. De trefwoorden 
worden: Internerings-
kampen; Nederlands 
Oost-Indië; verhalen + 
Psychotrauma’s; 
oorlogsslachtoffers; 
verhalen.  

 
SISO 
 
2022-12-2089  Derix, Steven.  
ppn 435660594 Zelensky, met het SISO-

nummer: Oekraïne 947. 
Het SISO-nummer wordt: 
Oekraïne 947.7.  

2021-26-0554  Schipaanboord, Corina.  
ppn 433402229 Schatten verzamelen, 

met het SISO-nummer: 
433.2. Het SISO-nummer 
wordt: 222.  

2022-27-3834  Lejeune, Joseph Henri.  
ppn 436268361 Geketend en getekend, 

met het SISO-nummer: 
935.4. Het SISO-nummer 
wordt: 928.9.  

PIM 
 
2021-26-0554  Schipaanboord, Corina.  
ppn 433402229 Schatten verzamelen, 

met de PIM-categorie: 05 
Opvoeding en Onderwijs 
en het PIM-trefwoord: 
Godsdienstige opvoe-
ding. De PIM-categorie 
wordt: 27 Religie. Het 
PIM-trefwoord wordt: 
Bijbelverhalen.  

2022-27-3834  Lejeune, Joseph Henri.  
ppn 436268361 Geketend en getekend, 

met de PIM-categorie: 19 
Nederland en het PIM-
trefwoord: Wereldoorlog 
II. De PIM-categorie 
wordt: 20 Geschiedenis. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Interneringskampen.  

 
Genre 
 
2021-42-1062  Hoffman, Alice.  
ppn 434386758 The book of magic, met 

het genre ps.  
 Het genre wordt: hi.  
2017-43-5444  Hoffman, Alice.  
ppn 413153010 Practical magical, met 

het genre ps.  
 Het genre wordt: hi.  
2017-40-4566  Hoffman, Alice.  
ppn 412935848 Rules of magic, met het 

genre ps. Het genre 
wordt: hi.  

2018-13-1196  Hoffman, Alice.  
ppn 419416455 Magische praktijken, 

zonder genre.  
 Het genre wordt: hi.  
2018-47-2219  Hoffman, Alice.  
ppn 420906231 Magische regels, zonder 

genre. Het genre wordt: 
hi.  

 
Leeftijd 
 
2022-11-1247  Danger, Chris.  
ppn 435622420 Bijna lek, met de leeftijd 

B. De leeftijd wordt: A. 
 
 
 



 

 
 
 


