
 

 
 
 
       

    Aanschafinformaties week 3, 2021 
 

 

Mediaberichten 
 

 

Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  

• Vang me op van Roz Marshall is het eerste deel 
van de romantische serie Liefde in de sneeuw. Over 
een skischool in Schotland. De hoofdpersonen 
hebben allen zo hun eigen problemen. Vlotte schrijf-
stijl, goed onderbouwd verhaal. Leest als de eerste 
aflevering van een fijne soapserie. 

• Zonder enige twijfel is Max Havelaar een van de 
belangrijkste Nederlandse boeken aller tijden. Het is 
bewerkt tot de graphic novel Multatuli's Max Havelaar 
door Eric Heuvel. In het nawoord vertelt Jos van 
Waterschoot over Multatuli’s bedoelingen met dit 
boek. Een meer dan geslaagde poging tot her-
waardering. 
 
Non-fictie volwassenen  

• The Rolling Stones: Unzipped. Op donderdag-
middag 19 november 2020 opende de 77-jarige 
Mick Jagger - online vanwege het coronavirus - de 
tentoonstelling The Rolling Stones Unzipped (onge-
twijfeld een verwijzing naar de beroemde, door Andy 
Warhol ontworpen hoes van het album Sticky 
Fingers) over de legendarische Britse rockband in 
het Groninger Museum. Deze eerste internationale 
tentoonstelling over The Rolling Stones was eerder in 
Londen, Amerika en Azië te zien. Bij deze tentoon-
stelling verscheen een gelijknamige, maar Neder-
landstalige catalogus op atlasformaat. Met interviews 
met Mick Jagger en Keith Richards en met aandacht 
voor de voor hen belangrijke instrumenten, hun stijl 
(veel aandacht voor hun kleding en kostuums), de rol 
van kunst en design in hun logo, posters en lp-
hoezen, en hun liveoptredens. Onze recensent: 
‘Zowel de artikelen als de foto’s zijn van grote 
kwaliteit en geven een uitstekend beeld van de 
groep, hun muziek, kijk op het leven en succes. 
Zowel een geweldig kijk- als leesboek voor wie 
The Rolling Stones kent en van hun muziek houdt.’ 

 

• Lachen om Levie : komisch bedoeld 
antisemitisme (1830-1930) / Ewoud Sanders.  
Jan Schenkman (1806-1863), de Amsterdamse 
onderwijzer die met zijn jeugdboek ‘Sint Nikolaas en 
zijn knecht’ in 1850 Zwarte Piet op de kaart zette, 
publiceerde eveneens in 1854 een grappig bedoelde 
tekst over Levie Mozes Zadok, een joodse vrijwilliger 
in de Krimoorlog, die vooral schitterde door lafhartig 
gedrag. Vanwege het succes daarvan vond 
Schenkman verschillende epigonen, auteurs die 
‘komische’ teksten in plat Amsterdams c.q. joods 
dialect publiceerden waarin joden de hoofdrol 
speelden. Voor Ewoud Sanders het uitgangspunt 
voor een genuanceerde beschouwing over deze 
teksten. Behalve op toenmalige beeldvorming over 
joden gaat hij ook in op de hedendaagse discussie 
over Zwarte Piet. Dit alles aan de hand van talrijke 
illustraties. 
 
Fictie jeugd 

• In Zwarte Vijvers, het debuut van Amina Laffet, 

wordt Rashad (13) in de beruchte wijk Zwarte Vijvers 
neergeschoten door rivaliserende bendes. De 
schoten worden gehoord door o.a. activiste Tamara 
en vlogger Nikki. Op hetzelfde moment wordt 
gestemd over een omstreden wet. Hulpdiensten 
zouden dan geen hulp meer mogen verlenen. Vanuit 
verschillende perspectieven komen onderwerpen als 
racisme, onrecht en vooroordelen aan bod. Het 
verhaal blijft voortdurend spannend door de 
wisselende vertellers en de onderbrekingen van 
nieuwsberichten. Voor fans van o.a. The hate u give 
van Angie Thomas en Moxie van Jennifer Mathieu. 
Vanaf ca. 15 jaar. 
 
Non-fictie jeugd  

• Toetanchamon was een geliefd farao, die al 
op 19-jarige leeftijd stierf. Voor hem werd een 
prachtige grafkelder gemaakt. In De legende van 
Toetanchamon van Sally Morgan en James Weston 
Lewis gaan we met Howard Carter op zoek naar dit 
graf in het Dal der Koningen. Zijn zoektocht, en de 
tegenslagen daarvan, worden goed in beeld ge-
bracht. Ook het belang van Toetanchamon in zijn 
eigen tijd wordt goed uitgelegd. Vrij grote uitgave 
met fraaie illustraties, deels paginagroot, in de hoofd-
kleuren blauw en oranje-bruin. Vanaf ca. 9 t/m 12 
jaar.  



 

Non-fictie jeugd en volwassenen 

• Lees verwonder en ... schrijf! : 95 inspirerende 

schrijfopdrachten voor kinderen van Li Lefébure 
bevat 95 schrijfopdrachten met ter inspiratie o.a. 
grappige krantenartikelen, spannende boeken en 
tijdschriften. Ze zijn verdeeld over negen thema's als 
personages bedenken, spreekwoorden en taal-
spelletjes. Mooi vormgegeven boek met opdrachten 
voor thuis, op school en wellicht ook voor in de 
bibliotheek met kinderen van ca. 9 t/m 12 jaar.  

 
Buitenlands volwassenen 

• In The silence schetst Don DeLilllo (1936), een 
van de grote Amerikaanse schrijvers van deze tijd, 
iets wat er in de nabije toekomst heel goed zou 
kunnen gebeuren. In dit geval niet een pandemie, 
maar een technologische storing, waardoor alles in 
de wereld komt plat te liggen. Een indrukwekkende 
beschrijving van een van de rampen die ons mogelijk 
te wachten staan. Voor de geoefende lezer. 
 
Buitenlands jeugd 

• The endsister van Penni Russon beschrijft mooi 
hoe ontworteld je kunt zijn als je in een heel andere 
omgeving terecht komt. Sibby is vier jaar en verhuist 
met haar hele familie vanuit Australië naar Londen. 
Voor Sibby is het huis een spookhuis. Het verhaal 
gaat niet alleen over spoken die een huis in hun 
greep hebben. Het gaat meer over je eigen spoken 
die in je hoofd kunnen ronddolen. Vanaf ca. 12 jaar. 

• In Sunshine van Ludwig Bemelmans zoekt 
Meneer Sunshine een nette huurder voor zijn 
appartement in New York. Ze mogen geen huisdieren 
hebben of lawaai maken. Als een keurige dame het 
wil huren, is hij erg blij. Maar tot zijn grote verrassing 
runt zij er een muziekschool, wat nu? Deze 
klassieker onder de prentenboeken is een heruitgave 
uit 1950 van Caldecott Medal winnaar Ludwig 
Bemelmans (voor Madeline’s Rescue). Vrij groot 
prentenboek met deels ingekleurde lijntekeningen en 
tekst op rijm. Geschikt om voor te lezen aan kinderen 
vanaf ca. 6 jaar. 
 
Dvd (volwassenen) 

•  The Sommerdahl murders – seizoen 1.  
In Scandinavië, Denemarken en Zweden voorop, 
hebben ze de smaak te pakken. Zowel figuurlijk als 
letterlijk. Want in 2020 is er opnieuw een spannende 
televisieserie verschenen en wederom van hoge 
kwaliteit, die nu ook al op dvd verkrijgbaar is. In The 
Sommerdahl murders, een serie die zich afspeelt in 
de Deense kustplaats Helsingør, staat het echtpaar 
Dan en Marianne Sommerdahl centraal. Hij is een 
detective en zij  werkt in het technisch laboratorium. 
De ideale combi? Dat is nog maar de vraag, want er 
spelen ook liefdesperikelen. Maar samen met collega 
Flemming Torp tracht het drietal in ieder geval een 
aantal moordzaken op te lossen. Brad Newsome 
(Syndey Morning Herald 31-7-’20): De serie gaat net 
zo veel over hun relatie als over de moordzaken. 
Tim Appelo (AARP Movies for Grownups 2-7-’20): 
De subplot over het liefdesleven is nogal matig, maar 
het speurwerk is van Scandinavische kwaliteit. 
 

Blu-ray (volwassenen) 

• Arrow – seizoen 8. Ook aan al het goede komt 

een einde helaas en dat geldt ook voor de serie 
Arrow. In dit laatste seizoen, waarin miljonairszoon 
Oliver Queen met hulp van veel oude bekenden het 
multiversum probeert te redden, komen uiteindelijk 
de series Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of 
Tomorrow en Batwoman samen in een grote cross-
over. Wie erg gehecht was aan de aan songs van 
Bruce Springsteen ontleende titels, wordt deze keer 
teleurgesteld, omdat de Amerikaanse zender CW in 
verband met een spin-off een andere titel wilde. 
Niettemin zijn de recensenten dik tevreden. Kat 
Hughes (THN 12-11-’20): De losse eindjes worden 
mooi aan elkaar geknoopt en de held wordt in ere 
gehouden (3 sterren van 5). Andrew Pollard 
(Starburst 20-6-’20): Vol verrassingen en verwij-
zingen die de fans zullen waarderen. Een prachtig 
slot van een serie die nog lang herinnerd zal worden 
(8 sterren van 10). Eric Joseph (We Got This 
Covered 12-10-‘19): Ondanks de sci-fi twist is het de 
Arrow gebleven waar we van houden (9 sterren van 
10). Ook op dvd beschikbaar, onder bestelnummer 
2020513137. 
 
Dvd-video (jeugd) 

• Hoofdpersoon in de Amerikaanse animatiefilm 
Ben 10 versus The Universe: the movie van Henrique 
Jardim en John McIntyre is de 10-jarige Benjamin 
‘Ben’ Tennyson. Hij is een superheld dankzij een 
speciaal horloge, de omnitrix. Zijn raket richting een 
meteoor die de aarde bedreigt raakt uit koers en hij 
belandt op het ruimteschip van aliens die hem 
aanzien voor superschurk Vilgax, zijn oude vijand.  
 
Games (jeugd) 

• In het dansspel Just dance 2021 zoek je een 
leuk dansnummer uit en probeert de bewegingen van 
de danscoaches op het scherm zo goed mogelijk na 
te doen. Voor de allerkleinsten is er de Kids-modus. 
Op de danslijst staan veertig nummers van onder 
meer Lady Gaga en Ariana Grande, Selena Gomez, 
Harry Stiles en Dua Lipa. 
 
Daisy-roms (jeugd) 

• Kees naar de koeien van Anke Kranendonk is 

het zelfstandig te lezen, derde verhaal over Kees en 
zijn cavia Hector, die eerder voorkwam in Liever een 
hond en later in Kapitein Kees. Kees wil de mooie 
Septimia graag nog eens zien en gaat, met cavia 
Hector in zijn rugzak, op weg naar haar boerderij. 
‘Sep’ houdt van crossen op haar minimotor, maar ze 
heeft ook een geheim. Samen beleven Kees en Sep 
een spannende dag op de boerderij.  

 
 
 



 

Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 

2020-39-1750,  Aerts, Jef. Groter dan een 
jrg. 2020, afl. 50,  droom. De aanbieding vervalt 
nr. 0179 vanwege een verkeerde  
PPN 430334575 mediumcode. De titel wordt 

in deze AI-week 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 Catalogus-
onderhoud. 
 
 

Boeken 
 
SISO 
 
2020-14-1229  Putte, Florimont van.  
ppn 426367901 Basiscursus Papiaments, 

met het SISO-nummer 837.1. 
Het SISO-nummer wordt: 
Papiaments 837.1.  

2020-24-5826  Schinkel, Willem. De  
ppn 427628806 hamsteraar, met het SISO-

nummer: 331.25. Het SISO-
nummer wordt: 331.22.  

2020-29-3397  Redhed, Anika. Cappuccino  
ppn 428206018 in Curaçao, met het SISO-

nummer: Curaçao 992. Het 
SISO-nummer wordt: 
Nederlandse Antillen 995.2. 

2020-01-5841 Gog, Marian van. Mijn familie  
ppn 423164732 komt uit Syrië, met het SISO-

nummer: AJ 991. Het SISO-
nummer wordt: AJ Syrië 991.  

2018-26-2506  Rombouts, José. Cliffrock  
ppn 418841713 Castle, met het SISO-

nummer: 991.1. Het SISO-
nummer wordt: Groot-
Brittannië 991.1.  

2019-13-0829  Rombouts, José. Terug naar  
ppn 422289388 Cliffrock Castle, met het 

SISO-nummer: 991.1. Het 
SISO-nummer wordt: Groot-
Brittannië 991.1.  

2019-49-4340  Koloniaal Congo, met het  
ppn 427899478 SISO-nummer: Belgisch 

Congo 945. Het SISO-
nummer wordt: Congo-
Kinshasa 941.  

 
PIM 
 
2020-31-4425  Faaij, Bianca, Gijs Gekko,  
ppn 426462270 met het PIM-trefwoord: 

Virussen. Het PIM-trefwoord 
wordt: Infectieziekten.  

2020-18-2548  Snijdewind, Alexander, In  
ppn 426483936 vrijheid achter glas, met het 

PIM-trefwoord: Virussen. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Infectieziekten.  

2020-18-2835  Woudenberg, Silvia. Job en  
ppn 426509757 Juultje en de onzichtbare 

druppeltjes, met het PIM-
trefwoord: Virussen. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Infectieziekten.  

2020-26-0100  Khatchikyan, Gor. De  
ppn 426534163 cornonacrisis, met het PIM-

trefwoord: Virussen. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Infectieziekten.  

2020-21-4012  Halle, Judith von. De  
ppn 427432278 coronaviruspandemie, met 

het PIM-trefwoord: Virussen. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Infectieziekten.  

2020-17-2460  Corona, met het PIM- 
ppn 427493358 trefwoord: Virussen. 

Het PIM-trefwoord wordt: 
Infectieziekten.  

2020-19-2930  Bergmans, Ann. In  
ppn 427513146 quarantaine, met het PIM-

trefwoord: Virussen. Het 
PIM-trefwoord wordt: 
Infectieziekten.  

2020-22-4413 Bos, René ten. De  
ppn 427522331 coronastorm, met het PIM-

trefwoord: Virussen. Het 
PIM-trefwoord wordt: 
Infectieziekten.  

2020-23-4883  Wright, Tom. God en de  
ppn 427569818 pandemie, met het PIM-

trefwoord: Virussen. Het 
PIM-trefwoord wordt: 
Infectieziekten.  

2020-27-0289 Lommel, Sabien van.  
ppn 427581672 Lockdown met loempia’s, 

met het PIM-trefwoord: 
Virussen. Het PIM-trefwoord 
wordt: Infectieziekten.  

2020-24-5827  De Bourbon de Parma,  
ppn 427629977 Carlos J.B. Wat is wijsheid?, 

met het PIM-trefwoord: 
Virussen. Het PIM-trefwoord 
wordt: Infectieziekten.  

2020-22-4367  Venema-Eissens, Sylvia.  
ppn 427869765 Knuffel mij nou…, met het 

PIM-trefwoord: Virussen. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Infectieziekten.  

2020-24-5540  Hekkens, Paul. Stille lente,  
ppn 428244548 met het PIM-trefwoord: 

Virussen. Het PIM-trefwoord 
wordt: Infectieziekten.  

2020-22-4407  Depoortere, Katelijne. Een  
ppn 428306918 kroon voor mama, met het 

PIM-trefwoord: Virussen. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Infectieziekten.  

2020-35-0068  Hoogland, Cees. Tommie en  
ppn 428410235 Lova het coronabezoek, met 

het PIM-trefwoord: Virussen. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Infectieziekten.  



 

2020-38-1597  Captijn, Irene. Nachtmerrie  
ppn 428482791 op de IC, met het PIM-

trefwoord: Virussen. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Infectieziekten.  

2020-33-5043  Korte, Gerard de. Het  
ppn 428409717 verdriet van Brabant, met het 

PIM-trefwoord: Virussen. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Infectieziekten.  

2020-30-3838  Wolters, Octavie. Slot, met  
ppn 428238955 het PIM-trefwoord: Virussen. 

Het PIM-trefwoord wordt: 
Infectieziekten.  

2020-29-2680  Berg, Marinus van den. 
ppn 427910161 Stap voor stap, met het PIM-

trefwoord: Virussen. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Infectieziekten.  

2020-29-2130  Holman, Theodor.  
ppn 427872340 Onsterfelijk, met het PIM-

trefwoord: Virussen. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Infectieziekten.  

2020-15-1668  Adel, Niek van den.  
ppn 426404793 De Lamme leidt De Blinde 

(door de coronacrisis), met 
het PIM-trefwoord: Virussen. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Infectieziekten.  

 
Leeftijdsaanduiding 
 
2020-29-1906  Poznanski, Ursula. Erebos 
ppn 427844533  ontwaakt, fictie jeugd met 

leeftijdsaanduiding C, wordt 
leeftijdsaanduiding D. 

 
Titel 
 
2020-27-0450  Pelt, Lizzy van. Dat smaakt  
ppn 423323504 naar meer! De titel wordt: 

Dat smaakt naar meer. 
2020-32-4833  Ryan, Anthony. The black  
ppn 428471447 songl. De titel wordt: The 

black song.  

 
 

Genrewijzigingen 
 
De genres in alle vier delen van de Gilead-serie van 
Marilynne Robinson worden aangepast, zowel in de 
Engelstalige als de Nederlandstalige versies. 
 
Engelstalige edities 
 
2005-07-0332 Robinson, Marilynne. Gilead, 
ppn 263203069 1e genre: so. Het genre 

wordt: zonder genre. 
2009-27-3966 Robinson, Marilynne. Home, 
ppn 31982358X 1e genre: fa, 2e genre: pr. 

Het genre wordt: zonder 
genre. 

2015-35-4735 Robinson, Marilynne. Lila, 
ppn 396022952 1e genre: fa, 2e genre: pr. 

Het genre wordt: zonder 
genre. 

2020-41-2488 Robinson, Marilynne. Jack, 
ppn 430063261 1e genre: fa, 2e genre: pr. 

Het genre wordt: zonder 
genre. 

 
Nederlandse vertalingen 
 
2016-12-1622 Robinson, Marilynne. Gilead, 
ppn 40162630X 1e genre: so. Het genre 

wordt: zonder genre. 
2016-12-1623 Robinson, Marilynne. Thuis, 
ppn 401626318 1e genre: fa, 2e genre: pr. 

Het genre wordt: zonder 
genre. 

2016-12-1624 Robinson, Marilynne. Lila, 
ppn 401626326 1e genre: fa, 2e genre: pr. 

Het genre wordt: zonder 
genre. 

2017-31-0549  Robinson, Marilynne. Lila, 
(Rainbow-pocket) 1e genre: fa, 2e genre: pr.  
ppn 416320473 Het genre wordt: zonder 

genre. 
2020-29-2544 Robinson, Marilynne. Jack, 
ppn 427902304 1e genre: fa, 2e genre: pr. 

Het genre wordt: zonder 
genre. 

 
 
AVM 
 
PIM 
 
2020-20-3669  Ruiter, Peter de. Corona, met  
ppn 426509692 het PIM-trefwoord: Virussen. 

Het PIM-trefwoord wordt: 
Infectieziekten.  

 
 
 
 


