
 

 
 
 
       

    Aanschafinformaties week 48, 2022 
 
 

Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Arikawa, Hiro: De kat die bleef. 
Een hartverwarmende bundel met zeven 
Japanse verhalen over liefde en vriendschap 
waarin de kat centraal staat. In het titelverhaal 
hoort cyperse kat Kōta over een legende: 
katten die twintig jaar oud worden, worden 
onsterfelijke ’nekomata’. Kōta wil graag voor 
altijd bij zijn baasje Hiromi blijven en hij zet 
alles op alles om een nekomata te worden. In 
de andere verhalen zorgt kitten Spin er met 
zijn komst voor dat zijn baasje een goede vader 
wordt, ontdekt een jongen tijdens een reis 
naar Katteneiland de waarheid achter het 
verhaal dat zijn vader daar ooit een kat heeft 
gered en gaan Satoru en zijn kat Nana, bekend 
van de roman ‘Reisverslag van een kat’, langs 
bij een oude professor.  
 
Non-fictie volwassenen  
• Pot, Leo: Lulkoek : hoe 50 waarheden van 
anderen zorgvuldig om zeep worden 
geholpen. 
Een populair-wetenschappelijk boek waarin 
vijftig stellingen besproken worden en waarin 
de lezer te weten komt wat ervan waar is. Dit 
boek rekent af met alle ‘lulkoek', of het nu gaat 
om medische, bovennatuurlijke of maatschap-
pelijke verzinsels. Het is daarmee ook een ode 
aan de wetenschap, waarin kritisch denken de 
basis vormt.  
 

 
Fictie jeugd 
•  Aalbers, Bart: Houd de duif!. 
Wanneer een mannetje foto’s van Rotterdam 
wil maken gaat een duif er met zijn camera 
vandoor. In de achtervolging op de duif zien 
we bekende gebouwen van Rotterdam zoals 
o.a. de Erasmusbrug, SS Rotterdam, de 
Euromast, Diergaarde Blijdorp, het centraal 
station en nog veel meer. In Diergaarde laat de 
duif de camera gelukkig los en wacht het 
mannetje een aangename verrassing als hij de 
foto’s op zijn toestel bekijkt. Dit hardkartonnen 
boekje met afgeronde hoeken geeft een leuk 
beeld van de hotspots van Rotterdam. Het is 
een leuke kennismaking met de stad, of een 
feest der herkenning. De humoristische, ietwat 
karikaturale, illustraties beslaan veelal een 
dubbele pagina. Ze vullen de tekst aan en 
nodigen uit om nog veel meer over de stad te 
vertellen. Op de omslag rent het mannetje 
door de stad terwijl boven hem de duif vliegt 
met de camera. Voorlezen vanaf ca. 2 jaar. 
•  White, Kiersten: Wretched waterpark. 
Een waterpark met vreemde gewoonten en 
gebruiken, de zestienjarige Will, de tweeling 
Theodora (Theo) en Alexander, een onbekende 
tante Saffronia en een vakantie zonder ouders. 
Dat zijn de ingrediënten voor een spannende 
zomer. Will, het oudste meisje, is vastgekleefd 
aan haar telefoon en een bijpersoon. Alles 
draait om de ondernemende tweeling die op 
onderzoek uitgaat. Waarom zijn er maar 
weinig bezoekers in het park? Hoezo zien de 
medewerkers van het waterpark er zo vreemd 
en eng uit?  En waarom verdwijnen er mede-
werkers? De tweeling ontrafelt stukje bij beetje 
het geheim van het park. Theo en Alexander 
dringen door tot de kern van het geheim. De 
tweeling is moedig maar kent af toe ook 
angstige momenten. Vanaf ca. 10 jaar. 
 



 

Non-fictie jeugd  
• Accinelli, Gianumberto: Diep in de 
blauwe zee. 
Dit populairwetenschappelijke boek is zeer 
bijzonder vormgegeven. Niet alleen qua kleur 
door de langzame overgang van turquoise aan 
de oppervlakte van de zeeën naar het zwart 
van de diepe zee, waar het licht niet komt, 
maar ook doordat de paginering ontbreekt. In 
plaats daarvan worden op elke bladzijde de 
dieptemeters aangegeven om de lezer bewust 
te maken van de enorme dieptes in onze 
oceanen. Het boek, dat je niet van rechts naar 
links doorbladert, maar van boven naar 
beneden, is om die reden verdeeld in verschil-
lende zones. Van de epipelagische zone (van 0 
tot 200 meter) tot de hadopelagische zone 
(van 6.000 tot 10.920 meter) waar de slakdolf, 
de ribkwal en de garnaal met aluminium schild 
leven. Een zone waar minder mensen geweest 
zijn dan op de maan. Het boek vertelt het 
ontstaan van de aarde en het begin van het 
leven, toegespitst op het leven in de oceanen 
tot in de zeer koude, diepste diepten.  
 
Buitenlands jeugd 
• Gamble, Luke: The secret animal society. 
De auteur is dierenarts en schrijver van de 
serie The Vet (over zijn eigen praktijk en 
goede doel). Edith Wright (11 jaar) lijdt aan 
onverklaarbare migraine-achtige hoofdpijn-
aanvallen, en verblijft in een strenge kost-
school. Wanneer haar ouders vermist blijken, 
moet zij de zomer doorbrengen in de zeer 
bijzondere dierenartspraktijk van haar oom. 
Daar ontmoet zij magische en mythische 
wezens die worden verzorgd door haar oom. 
Oom wordt echter opgeroepen om een yeti te 
behandelen in de Himalaya (Nepal), Edith gaat 
mee en beleeft spannende avonturen in de 
strijd tegen de boosdoeners van het Syndicaat 
(olv  Arabella Spearstrike) en krijgt inzicht in de 
oorsprong van haar hoofdpijnaanvallen. Er zijn 
een beperkt aantal illustraties, uitgevoerd in 
grijstinten en twee plattegronden van respec-
tievelijk de praktijk van haar oom en de situatie 
in Nepal. Vanaf 9 t/m 14 jaar.  
 
 
 

Dvd-video (volwassenen) 
• Time traveler's wife - seizoen 1. 
Henry De Tamble (Theo James), een biblio-
thecaris uit Chicago, is getrouwd met Claire 
(Rose Leslie). Hun mooie liefdesverhaal wordt 
bemoeilijkt door een genetische afwijking bij 
Henry: hij reist door de tijd! Deze verfilming van 
Steven Moffat van de populaire roman van 
Audrey Niffenegger, volgt het ingewikkelde en 
magische liefdesverhaal tussen Clare en Henry 
en over het probleem dat hun huwelijk 
beheerst: reizen door de tijd. IMDb score: 7,7/10. 
 
Daisy-rom (volwassenen) 
•  Wisse,  Clemens: Het geslacht Kleinveld. 
Integrale weergave van het gelijknamige boek 
dat aangeboden is in a.i.-week 22, 2022.  
‘Het geslacht Kleinveld’ is een streekroman 
over twee generaties van een boerenfamilie. 
Onder druk van tradities en statusbehoud 
trouwt Egbert Kleinveld met boerendochter 
Jaan, in plaats van de bakkersdochter op wie 
hij werkelijk verliefd is. Uit het huwelijk van 
Egbert en Jaan worden twee zoons geboren, 
en de geschiedenis herhaalt zich. Zullen zij wel 
ware liefde weten te vinden?  
 
 



 

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 
 
2021-48-5525  De Vriese, Geert. 
ppn 401625370 Altijd berg op, met het 

trefwoord: Wielrennen; 
verhalen. Het trefwoord 
wordt: Tour de France; 
verhalen.  

2021-48-5845  Erkel. Aartjan van. 
ppn 43537981X Nummer 1, met 

trefwoorden: Marketing; 
internet. Het trefwoord 
wordt: Marketing.  

 
PIM 
 
2021-43-1937  Rushdie, Salman.  
ppn 435351826 Taal van de waarheid, 

met het PIM-trefwoord: 
Rushdie. Het PIM-
trefwoord wordt: 
Letterkunde.    

2021-48-5525  De Vriese, Geert   
ppn 401625370 Altijd berg op, met het 

PIM-trefwoord: 
Wielrennen. Het PIM-
trefwoord wordt: 
Wielerronden.  

 
 



 

 
 
 


