
 

 
 
 
       

    Aanschafinformaties week 3, 2023 
 
 

Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Ellis, Bret Easton: Scherven. 
Duistere literaire roman over een groep rijke 
tienervrienden en een seriemoordenaar in het 
LA van de jaren tachtig. Robert Mallory is 
nieuw op privéschool het Buckley. Hij is slim, 
knap en charismatisch, maar heeft een 
geheimzinnig verleden. De zeventienjarige 
Bret raakt geobsedeerd door hem, maar ook 
door een seriemoordenaar die de stad 
terroriseert. De Treiler. zoals hij genoemd 
wordt, lijkt steeds dichter bij de vriendengroep 
en vooral bij Bret te komen, met groteske 
dreigementen en gruwelijke geweldsdelicten. 
De toevalligheden zijn onmiskenbaar, of zijn ze 
het construct van een tiener met veel fantasie? 
Ondertussen vervaagt de scheidslijn tussen de 
Treiler en Robert Mallory steeds meer. Auteur, 
bekend van onder meer ‘American psycho’ 
(a.i.-week 27, 2019, bestelnummer: 2019-09-
3813) en ‘Minder dan niks’, a.i.-week 31, 2010, 
bestelnummer: 2010-10-0933). 
 
Non-fictie volwassenen  
• Janse, Dirma: Atlas van ons brein : een 
visuele reis door de hersenen. 
Een populairwetenschappelijk boek over het 
menselijk brein. Aan de hand van vragen over 
de hersenen en honderden speciaal voor het 
boek ontworpen visualisaties wordt antwoord 
gegeven op vragen als: Waarin verschillen de 
hersenen van vrouwen en mannen? Waarom 
zijn pubers zo moe 's morgens? Veranderen 
sociale media onze hersenen? Met veel fraaie 
illustraties in kleur.  
 

 
Fictie jeugd 
• Gageldonk, Mack van: Eten, spelen, slapen 
op de boerderij. 
In dit kartonnen zoekboek voor peuters gaat 
de jonge kijklezer zoekend en speurend, 
spelend op zoek naar informatie. Want als de 
dieren bij het verkeerde eten staan, ga je ze bij 
het juiste eten plaatsen. Als babydieren die van 
melk houden bij de emmer melk staan, kijk je 
wie er moeilijk bij de melk kan, wie er knoeit of 
juist de verkeerde kant op kijkt. Op de pagina 
vol ‘kuikens in een ei’ zoek je eieren die een 
barst hebben, op de pagina vol bloemen en 
bijen speur je naar bijen die al bij een bloem 
zijn en bij de slapende familie Kip zoek je wie 
zit, ligt, of nog wakker is. En regelmatig zoek je 
Kip die zich steeds verstopt. De herkenbare 
illustraties, nodigen uit tot zoeken en vinden, 
steeds opnieuw. Vanaf ca. 2 jaar. 
 
Non-fictie jeugd  
• Molenaar, Reynier: Het dikke denkboek : 
filosofie voor beginners. 
Het betreft vier klassieke denkers (o.a. Plato, 
Aristoteles), een middeleeuwer (Aquinas), 
vroeg-modernen zoals Hume en Kant en 
modernen van Marx en Nietzsche tot Bergson 
en Sartre. Ze komen aan bod rond vragen als: 
wat is kennis, wat is waarheid, wie ben ik en is 
het bestaan van God te bewijzen. Bij elk 
thema/vraag staan ook filosoferende verhaal-
tjes rond Jesse en Laura, uit het hoofd te leren 
citaten, ruimte voor aantekeningen, raadsels, 
quizjes, stripjes en vragen om over na te 
denken. De bedoeling is om naast een denk- 
ook doeboek te zijn. De filosofische vragen zijn 
tijdloos, de verhaaltjes gedateerd. Vanaf ca. 12 
t/m 18 jaar. 
 



 

Buitenlands volwassenen 
• McCarthy, Cormac: The passenger. 
In London omstreeks 1900 trouwt Kitty, upper 
middle class, beeldschoon, met Walter, 
onaanzienlijk bacterioloog voor de overheid in 
HongKong, als noodsprong. Kitty is gauw 
uitgekeken op Walter en verwerft een knappe 
minnaar, Charlie. Scheiden kan niet zonder 
sociale ondergang. In de provincie woedt een 
cholera-epidemie en Walter gaat erheen; Kitty 
moet mee. Een (zelf)moord project? Kitty raakt 
betrokken in het werk van Karmelietessen en 
leert van alles: over zichzelf, de mannen, 
toewijding, armoede, natuur en koloniale 
kortzichtigheid. Walter sterft, Kitty is zwanger, 
maar van wie? Terug in HongKong ziet zij haar 
vroegere minnaar en diens vrouw met andere 
ogen, maar de obsessie en de liefde, voor 
Charlie zijn niet weg. Inmiddels is in Londen 
haar moeder overleden. Nu gaat ze met haar 
vader, rechter, opnieuw beginnen op de 
Bermuda’s en is haar blik niet meer ‘versluierd’ 
(cf.titel, naar Shelley en Plato).  
 
Buitenlands jeugd 
• Barker, Fiona: I definitely don't like winter. 
Hank en Hoog zijn goede vriendjes die de hele 
zomer samen hebben doorgebracht met 
zonnebaden, sapjes drinken, rondrennen en 
verstoppertje spelen. Op een dag valt er 
langzaam een verdroogd bruin blaadje uit een 
boom. “Oh nee! Dit betekent het einde van de 
zomer!” zegt Hank. ‘Oh ja! Dit is het begin van 
de winter!” zegt Hoog. De grijze en de bruine 
eekhoorn denken allebei aan de koude 
maanden die gaan komen. Hank ziet er heel 
erg tegenop, terwijl Hoog van plan is er echt 
van te gaan genieten. Omdat Hank de kou en 
de sneeuw absoluut hààt blijft hij binnen, 
terwijl Hoog zich buiten enorm amuseert. 
Natuurlijk gaan de vriendjes elkaar missen. 
Gelukkig weten ze een middenweg te vinden. 
Want wanneer het buiten koud is, houdt de 
aanwezigheid van een goede vriend je altijd 
warm. Een prentenboek over vriendschap die 
persoonlijke verschillen kan overbruggen. 
Vanaf ca. 4 jaar. 
 

Dvd-video (volwassenen) 
• The flight attendant - seizoen 1-2. 
In seizoen 1 van deze duistere, komische 
thrillerserie, gebaseerd op de roman van Chris 
Bohjalian, speelt Kaley Cuoco Cassie Bowden, 
een aan alcoholverslaafde stewardess die de 
hele wereld over vliegt met haar zorgeloze ‘wie 
doet me wat’-houding. Haar glamoureuze 
wereldje wordt finaal op de kop gezet wanneer 
ze wakker wordt naast een dode man, en geen 
flauw idee heeft wat er is gebeurd. Cassie doet 
haar best om die fatale nacht in Bangkok te 
reconstrueren, met een aantal verontrustende 
ontdekkingen en illegale escapades tot gevolg. 
In seizoen 2 zweert Cassie Bowden (Kaley 
Cuoco) de alcohol af en maakt een nieuwe 
start in Los Angeles terwijl ze in haar vrije tijd 
bijklust als informant voor de CIA. Maar als ze 
vanwege een opdracht in het buitenland per 
ongeluk getuige is van een moord, raakt ze 
opnieuw verstrikt in een web van 
internationale intriges. IMDb score: 7.1/10. 
• Soof 3, 
Nederlandse romantische komedie uit 2022 
van Anne de Clercq met onder anderen Lies 
Visschedijk en Fedja van Huêt. Vervolg op Soof 
2*. Soof heeft eindelijk haar leven lekker op de 
rit. Ze is gelukkig, de Kooksoof loopt prima en 
de kinderen zijn groot en klaar om uit te 
vliegen. Soof houdt als vanouds alle ballen in 
de lucht, voor iedereen. Op het moment dat ze 
slecht nieuws krijgt, komt Sascha thuis en stelt 
haar verloofde voor. Soof grijpt het huwelijk 
van haar dochter met beide handen aan om 
haar kop in het zand te steken. Soof moet leren 
zelf ook eens hulp toe te laten, omdat ze die 
hulp waard is en haar familie van haar houdt. 
IMDb score: 6,7/10. 
 
Dvd-video (jeugd) 
• Pixi Post en de pakjesbezorgers. 
Een kerstverhaal over teamwork en diversiteit 
die het kwaad zegeviert. Eeuwenlang hebben 
de vele magische kerstgeesten van de wereld 
samengewerkt om kinderen magie en geluk te 
brengen met Kerstmis. Dit jaar is de voor-
malige kerstgeest Monopolish echter vastbe-
sloten om de enige echte kerstgeest te worden 
en lanceert hij een gemene aanval op het 
geheime Kerstgeesten Forum. Alle hoop op 
het redden van Kerstmis berust op Pixi, een elf 
met een passie voor technologie. Zij zal al haar 
kennis en vaardigheden moeten gebruiken 
om zijn kwaadaardige plan te dwarsbomen en 
zo Kerstmis te redden. IMDb score: 8.1/10.  
Vanaf ca. 6 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 
 
2022-05-3665 Het boek Gruffalo en zijn  
ppn 435416189 vrienden buitendoeboek 

wordt omgezet van fictie 
naar non-fictie. 

 
Hoofdwoord 
 
2022-05-3665  Donaldson, Julia. 
ppn 435416189 Gruffalo en zijn vrienden 

buitendoeboek.  
 Het hoofdwoord wordt: 

Little Wild Things. 
 
Leeftijdsindeling 
 
2022-05-3665 Little Wild Things. 
ppn 435416189 Gruffalo en zijn vrienden 

buitendoeboek, leeftijd: 
AK wordt weggehaald. 

 
Trefwoorden 
 
2022-05-3665  Little Wild Things. 
ppn 435416189 Gruffalo en zijn vrienden 

buitendoeboek, zonder 
trefwoorden.  

 De trefwoorden worden: 
Buitenspelen (spelletjes); 
Natuur en Natuur-
materialen ; Handen-
arbeid. 

 
SISO 
 
2022-05-3665 Little Wild Things. 
ppn 435416189 Gruffalo en zijn vrienden 

buitendoeboek, zonder 
SISO. De SISO-nummers 
worden AJ 622.1 en 
AJ 624.9. 

 

PIM 
 
2022-05-3665 Little Wild Things. 
ppn 435416189 Gruffalo en zijn vrienden 

buitendoeboek, zonder 
PIM-categorie en PIM-
trefwoord.  

 De PIM-categorie wordt: 
09 Sport en Spel.  

 Het PIM-trefwoord wordt: 
Spelletjes. 



 

 

 


