
 

 
 
 
       

    Aanschafinformaties week 12, 2021 
 

 

Mediaberichten 
 

 

Bij dit nummer 
 
Non-fictie volwassenen  

• Bestaat er een raarder leven dan het mijne? : 
Jef Last, 1898-1972 / Rudi Wester. – De meeste 
mensen zullen na het lezen van deze levens-
beschrijving de vraag in de titel ontkennend be-
antwoorden. Jef Last was afkomstig uit een goed 
Haags milieu, maar stapte daar uit en werd een 
globetrotter, antiracist, sinoloog, filmpionier, schrijver, 
vertaler, humanist, socialist en (tijdelijk) communist. 
Hij was getrouwd en had drie dochters, maar gaf 
daarnaast ook ruimhartig toe aan zijn heftige homo-
seksuele gevoelens. Hij vocht in de Spaanse burger-
oorlog, zat in het verzet tijdens de Tweede Wereld-
oorlog, was een begenadigd spreker en goed 
bevriend met onder anderen André Gide en Willy 
Brandt. Veel kleurrijker vind je ze niet in Nederland 
(en daarbuiten). Mooi dat met deze biografie het 
leven van deze markante persoon aan de vergetel-
heid is ontrukt. 

• Lieuwe de Haan: Vraagbaak psychose en 
schizofrenie. Er zijn dingen in het leven waar je 
liever niet over nadenkt, uit de weg gaat en liever 
ver van je bed houdt. Totdat je er niet meer omheen 
kunt, omdat het een familielid, een kind, een vriend 
of buurman betreft. Wat moet je als leek doen als je 
wordt geconfronteerd met psychische problemen in 
je naaste omgeving en waar vind je betrouwbare 
informatie? Om aan die vragen tegemoet te komen, 
heeft Lieuwe de Haan, psychiater en hoogleraar 
Psychotische stoornissen in het Amsterdam UMC, 
dit vraag- en antwoordboek samengesteld, dat 
volgens onze recensent ‘ver boven soortgelijke 
boeken uit springt. (…) Zeer uitvoerig (440 blz) en 
diepgaand over alle aspecten die bij je opkomen 
over schizofrenie en psychosen in het algemeen. 
(…) De schrijver is een geboren docent, die actuele 
bevindingen en moeilijke zaken helder weet te 
maken. Maar daarvoor is wel een vwo-niveau nodig. 
Geschikt voor patiënten en familieleden, die daardoor 
wellicht sommige delen moeten overslaan, maar door 
de actualiteit, uitvoerigheid en wetenschappelijke 
gegevens ook aanbevolen voor algemene artsen, 
verpleegkundigen e.a. (…) Vult een lacune in dit 
gebied op.’ 

 
Fictie jeugd 

•  In Mama is minister-president van uitgeverij Rose 

Stories wordt een leuk verhaal gecombineerd met 
maatschappelijke relevantie en actualiteit. De moeder 
van Adam is net aangetreden als eerste vrouwelijke 
minister-president. Adam maakt met zijn klas een 
excursie naar haar werkplek, het Torentje. Daar 
breekt ineens paniek uit, doordat hackers het internet 
hebben platgelegd. Een spannend maar ook leer-
zaam verhaal waarin diverse politieke begrippen 
voorbijkomen en achterin worden uitgelegd. Vanaf 
ca. 8 jaar.   

•  In twee prentenboeken wordt, op hun eigen 

speelse manier, het belang van onthaasten en aan-
dacht hebben voor de wereld om je heen aan de orde 
gesteld. In Kom mee Kees doet Loes Riphagen, 
auteur van het Prentenboek van het Jaar 2021, dat 
in een fantastisch getekend verhaal over kikker Kees 
en zijn vader. En in het sfeervolle Cheeta en Slo, 
gemaakt in samenwerking met het keurmerk 
Cittaslow, leert de snelle, gehaaste Cheeta een 
belangrijke les van zijn vriend slak Slo: hoe fijn het 
kan zijn om rustig aan te doen en te genieten van al 
het moois om je heen. Vanaf ca. 4 jaar.   
• Kermis in de nacht is een opnieuw een origineel 
tekstloos prentenboek van de in Nederland on-
bekende illustrator Mariachiarara Di Giorgio. In 2019 
viel zij op met het verrassende prentenboek Overdag 
is hij een krokodil. In dit nieuwe verhaal neemt een 
groep dieren uit het bos na sluitingstijd een kermis-
terrein over. Ze leven zich volkomen uit in alle 
attracties en met alle lekkernijen. Zodra het licht 
begint te worden, verdwijnen ze net zo stilletjes als 
ze gekomen zijn. Het contrast tussen de verstilde, 
nachtelijke scènes in het bos en de uitbundige 
kleurexplosies van de kermistaferelen is prachtig 
verbeeld. Vanaf ca. 4 jaar.  
 



 

Non-fictie jeugd  

• De leesboeken over Geronimo Stilton zijn niet aan 

te slepen. Nieuw zijn de doeboeken Escapeboek : 
help! Hoe kom ik uit mijn huis? en Escapeboek : 
opgesloten in het museum. In deze boeken moeten 
kinderen Geronimo helpen te ontsnappen door 
opdrachten en puzzels op te lossen. De opmaak is 
uiteraard in de bekende Stiton-stijl. Grappig is dat als 
kinderen van puzzelen houden, ze ook spelenderwijs 
oefenen in begrijpend lezen. Een schot in de roos 
dus voor Geronimo-liefhebbers, ook voor lezers die 
lezen niet zo makkelijk vinden. Vanaf ca. 9 t/m 
12 jaar. 
 
Buitenlands jeugd 

• In Little leaders : bold women in black history van 
Vashti Harrison wordt kennisgemaakt met veertig 
sterke en dappere zwarte vrouwen uit de over-
wegend Amerikaanse geschiedenis zoals Oprah 
Winfrey en Nina Simone. Maar ook met minder 
bekende vrouwen als astronaut Dr Mae Jemison. 
Verteld wordt hoe zij de wereld op hun eigen manier 
veranderden. Met van elke vrouw een kleurrijke 
illustratie. New York Times bestseller. Boeiend, 
speels en vriendelijk ogend boek dat zowel jonge 
als oude meisjes enorm zal inspireren! Vanaf ca. 
9 t/m 12 jaar.  

• In het nieuwe cluster Engels Non-Fictie Jeugd zijn 

deze a.i.-week 12, 2021 vier Cambridge Discovery 
Education readers opgenomen. Het zijn aantrekke-
lijke lesboekjes voor middelbare scholieren met 
oefeningen, een discussievraag en veel kleuren-
illustraties. Ze hebben verschillende moeilijkheids-
graden. Deze week gaan ze over boksen (Punch), 
Dangerous and dirty jobs, Trapped!, het verhaal van 
Aron Ralston (27) die onder een zwerfkei bekneld 
raakt en het deeltje Fantastic creatures (over 
slangen, draken enz.). In a.i.-week 13, 2021 volgen 
nog vier delen.  
 
Buitenlands volwassenen 

• Love after Love, het debuut van Ingrid Persaud is 
een gevoelige familieroman en won de Costa Book 
Award First Novel 2020. Na de dood van haar man 
ziet een op Trinidad wonende vrouw van Indiase 
afkomst haar zoon en een geliefde huurder bij haar 
vertrekken, waardoor ze in eenzaamheid achterblijft. 
Een vanuit hun verschillende perspectieven ge-
schreven, openhartige roman over verschillende 
soorten liefde. 
 

Dvd volwassenen 

• Kar-Wai Wong: In the mood for love.  

‘De ultieme liefdesfilm’ noemt Dana Linssen 
(Filmkrant 1-12-’10) dit romantisch drama uit 2000 
van de uit Hongkong afkomstige regisseur. Ze 
vervolgt: ‘het beste bewijs dat de grootste liefdes zich 
vooral tussen hoofd en hart afspelen, niets vuriger 
voelt dan de luchtstroom bij het passeren van een 
bemind persoon. Dat in de liefde alles waar is. De 
gestolen kus evenzeer als de gedroomde. (…) Toch 
gaat In the mood for love niet alleen maar over de 
relatief veilige romantiek van de onvervulde liefde of 
het gebroken hart. Wong Kar-wai laat wel degelijk 
zien wat de gevolgen zijn van het volgen van je hart. 
Op dat punt is zijn film niet alleen maar romantisch, 
maar ook realistisch en zelfs wreed.’ De film gaat 
over een man en zijn nieuwe buurvrouw die voor 
elkaar vallen, maar daar niet aan toegeven, want ze 
zijn beiden getrouwd. Ze ontdekken vervolgens dat 
hun partners wel een relatie met elkaar zijn 
begonnen. Maar de focus ligt op de onvervulde 
liefde. Vpro cinema: ‘Kar-Wai slaagt erin de 
onvervulde liefde sensueel, puur en intrigerend op 
het scherm te krijgen’ (5 sterren). Daarnaast zijn in 
de films van deze regisseur ook de muziek en de 
cameravoering bijzonder. Belinda van de Graaf 
(Trouw 15-3-’01): ‘Zoals in alle films van Wong Kar-
wai speelt de muziek een allesbepalende rol. Beeld 
en geluid vormen een uniek ritmisch verbond’. Ook 
beschikbaar op blu-ray, bestelnummer: 2021081136. 
In het aanbod van deze week nog twee oude films 
van deze regisseur: ‘Happy together’ (1997, over een 
homoseksuele relatie), bestelnummer: 2021081135. 
En ‘Fallen Angels’ (1995, over vier personages in 
Hongkong), bestelnummer: 2021081134. 
 
Blu-ray volwassenen 

• Marc Punt: Fair trade. Herinnert u zich de 
Vlaamse tv-serie ‘Matroesjka’s’ (2005-2008) nog? 
Van dezelfde regisseur van deze spannende en sterk 
gespeelde serie over vrouwenhandel en prostitutie in 
België is er nu, in dezelfde stijl en met deels dezelfde 
acteurs (Peter Van den Begin, Axel Daeseleire, 
Manou Kersting) de serie ‘Fair trade’, over twee 
gedesillusioneerde politieagenten die aan de 
verkeerde kant van de wet zijn beland. Marc van 
Springel (humo.be 20-9-’20): ‘een pretentieloze en 
genadeloos entertainende krimireeks’ (3,5 sterren). 
Jules Hanot (hln.be 15-2-’21): “Bij momenten totaal 
‘over the top’, maar wel in één ruk uitgekeken”. 
Ook beschikbaar op dvd, bestelnummer 
2021060194. 



 

Dvd-video (jeugd) 

• In de sciencefictionfilm E.T.: the extra-terrestrial 

van Steven Spielberg vindt de eenzame Elliott (Henry 
Thomas) in het bos dichtbij zijn huis een buitenaards 
wezen dat per ongeluk is achtergelaten door zijn 
soortgenoten. Elliott sluit vriendschap met het wezen, 
dat hij E.T. noemt en samen met zijn zusje en oudere 
broer helpt hij E.T. om naar zijn planeet terug te 
keren. Deze film uit 1982 staat op de VPRO Cinekid 
top 100, een door experts samengestelde lijst van de 
beste kinderfilms van toen en nu die ieder kind 
gezien moet hebben.  
 
Daisy-roms (jeugd) 

• In Doris de Dappere en de draak van Raadselstad 
van Simon Mockle is de 10-jarige Doris erachter 
gekomen dat ze koningin is. Ze gelooft echter niet dat 
ze vanwege een vloek naar haar oom en tante is 
gestuurd en gaat zelf op zoek naar haar ouders. 
Daarvoor moet ze een heel groot koninkrijk door-
kruisen en een stel kinderen redden. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 
 
Trefwoorden 
 
2020-11-5153  Dam, Nathalie van. Kanker.  
ppn 425898660 Cadeau van het leven, met 

het trefwoord: Kanker-
patiënten; verhalen. 
Het trefwoord wordt: 
Borstkankerpatiënten; 
verhalen.  

2016-11-0180  Zweden, Corien van. Een  
ppn 401535843 hapje uit de zon, met het het 

trefwoord: Kankerpatiënten; 
verhalen. Het trefwoord 
wordt: Borstkankerpatiënten; 
verhalen.  

2014-47-3494  Zweden, Corien van.  
ppn 383852242 Kankerklas met het het 

trefwoord: Kankerpatiënten; 
verhalen. Het trefwoord 
wordt: Borstkankerpatiënten; 
verhalen.  

2016-25-3948  Weijden, Maarten van der.  
ppn 405033613 Beter, met het trefwoord: 

Kankerpatiënten; verhalen. 
Het trefwoord wordt: 
Leukemiepatiënten; 
verhalen.  

 
PIM 
 
2019-47-3023  Foer, Esther Safran. Ik wil je  
ppn 424510715 laten weten dat we er nog 

zijn, met de PIM-categorie 18 
Landen en Volken. De PIM-
categorie wordt: 10 Mens en 
Maatschappij.  

2019-26-3042  Guensberg, Miriam. Held  
ppn 423041649 zonder vaderland, met de 

PIM-categorie 18 Landen en 
Volken. De PIM-categorie 
wordt: 10 Mens en 
Maatschappij.  

2018-10-3812 Bregstein, Philo. De gestolen  
ppn 416854680 tijd, met de PIM-categorie 18 

Landen en Volken. De PIM-
categorie wordt: 10 Mens en 
Maatschappij.  

 

2015-30-2111  Vandecandelaere, Ronny. 
ppn 396133096 Natan Ramet, met de PIM-

categorie 18 Landen en 
Volken. De PIM-categorie 
wordt: 10 Mens en 
Maatschappij.  

2015-23-2577  Pearce, Joseph. Land van  
ppn 395436036 belofte, met de PIM-

categorie 18 Landen en 
Volken. De PIM-categorie 
wordt: 10 Mens en 
Maatschappij.  

2020-29-2172  Heinsman, Reiner. Vergeten  
ppn 429613466 is het grootste verlies, met de 

PIM-categorie 20 
Geschiedenis. De PIM-
categorie wordt: 10 Mens en 
Maatschappij.  

2020-11-5153  Dam, Nathalie van. Kanker.  
ppn 425898660 Cadeau van het leven, met 

het PIM-trefwoord Kanker. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Borstkanker.  

2016-11-0180  Zweden, Corien van. Een  
ppn 401535843 hapje uit de zon, met het 

PIM-trefwoord: Kanker. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Borstkanker.  

2014-47-3494  Zweden, Corien van.  
ppn 383852242 Kankerklas, met het PIM-

trefwoord: Kanker. Het PIM-
trefwoord wordt: Borstkanker.  

2016-25-3948  Weijden, Maarten van der.  
ppn 405033613 Beter, met het PIM-trefwoord 

Kanker. Het PIM-trefwoord 
wordt: Leukemie.  

 
Titel 
 
2020-29-3162  Kenens, Sofie. Aladin.  
ppn 430850336 De titel moet zijn: Aladdin. 
 
  
 



 

 


