
 

 
 
 
       

    Aanschafinformaties week 27, 2021 
 

 

Mediaberichten 
 

 

Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  

• Karsten Dusse: Mindful moorden. Debuut van 

een Duitse advocaat (1973), die ook komische tv-
programma’s maakt, waarmee hij zelfs de Duitse 
Televisie Award en de Duitse Comedy Award in de 
wacht sleepte. In deze komische thriller gaat het om 
advocaat Diemel die in de ban raakt van mindfulness 
en dat in zijn werk toepast, terwijl hij het flink te 
stellen heeft met een lastige cliënt, een maffiabaas 
die betrokken is bij een bendeoorlog. Onze 
recensent: ‘Humoristisch debuut, waarin elk hoofd-
stuk begint met een levenswijsheid van de mind-
fulness-goeroe, die vaak in hetzelfde hoofdstuk ook 
wordt toegepast door Diemel. Er is een prima balans 
tussen spanning, humor en ‘over the top’. De lezer 
zal regelmatig hardop moeten lachen om de be-
schouwingen van Diemel en de soms idiote situaties.’ 
 
Non-fictie volwassenen  

• Karel Davids: De Eckhardts. Als je iemand vraagt 

wie de belangrijkste Nederlandse uitvinders zijn, is de 
kans erg klein dat het antwoord luidt: ‘De Eckhardts’. 
Tenzij je dat aan Karel Davids, emeritus hoogleraar 
economische en sociale geschiedenis aan de VU, 
vraagt. De Eckhardts zijn een uitvindersfamilie, van 
wie vooral George Frederik en de broers Antoine 
George en Frans Frederik veel uitvindingen op hun 
naam hebben staan in de periode 1751-1816: van 
pompen tot de baggermolen, van  raderwerk voor 
klokken en horloges tot de metronoom, van ge-
schilderd behangpapier tot textielprintmachine en 
andere druktechnieken, een rollende parallel-liniaal 
en een opklapbare tafel en stoel. Onze recensent: 
‘Lezers zullen mensen met interesse in de geschie-
denis van de techniek zijn en die kunnen aan dit boek 
echt hun hart ophalen. Een uniek boek: het beweegt 
zich op ontgonnen terrein maar komt met volledig 
nieuwe gegevens over een familie die heel relevant is 
maar volkomen onbekend.’ 
 
 

 
Fictie jeugd 

•  De 14-jarige Lily is in 2049 een bekende 

influencer. Ze is vooral bezig met het bereiken van 
tweehonderd miljoen volgers. Intussen wordt de 
wereld geteisterd door pandemieën, stijgt de zee-
spiegel en is het permanent vijftig graden. Tijdens 
een levensgevaarlijke zeiltocht verandert Lily’s blik op 
de wereld. Een avontuurlijke dystopische roman voor 
maatschappelijk betrokken jongeren vanaf ca. 13 
jaar.  

•  De kleinschalige Brusselse uitgeverij Tiptoe Print 

geeft bijzondere, naar het Nederlands vertaalde 
prentenboeken uit. Blad in de wind is de zesde uit-
gave en heeft een ongebruikelijke hoofdpersoon: een 
krant. Die vertelt in de ik-vorm over zijn leven, vanaf 
zijn geboorte in een drukkerij totdat hij, uiteen-
geblazen door de wind, zijn bestemming vindt. Getipt 
door de Grote Vriendelijke Podcast. Vanaf ca. 4 jaar. 
 
Non-fictie jeugd 

• Wees iedereen te slim af in Among Us van Kevin 
Pettman is het eerste boek over Among Us, een 
gratis online eenvoudig aan te leren spel dat ge-
speeld wordt op de mobiele telefoon of pc. Het spel 
gaat over een ruimteschip waarin maximaal tien-
(on)bekende spelers met elkaar moeten zien over-
leven. Full colour gids met informatie en tips, en veel 
schermafbeeldingen in kleur. Op dit moment is het 
zeer populair onder tieners van ca. 9 t/m 14 jaar.  
 
Non-fictie jeugd en volwassenen 

• Hoe krijg je kinderen enthousiast voor het lezen 

van boeken? De auteur Tanja de Jonge Werk-
vormenboek leesbevordering : 90 werkvormen voor 
creatieve lessen vertelde er uitgebreid over tijdens 
het webinar van NBD Biblion ‘Lezen in het vmbo: 
een vak apart!’. De uitgave waarin de suggesties 
gegroepeerd zijn rond negen thema’s is eigenlijk 
onmisbaar voor docenten in het basis- en voortgezet 
onderwijs en voor leesconsulenten, kortom voor 
iedereen zich bezighoudt met de leesbevordering van 
kinderen van ca. 9 t/m 15 jaar.  

 



 

Buitenlands jeugd 

• Marc-Uwe Kling schreef met Das NEINhorn een 

humoristische prentvertelling waarin veel met taal 
gespeeld wordt. In het Herzwald wordt een eenhoorn 
geboren die zich niet op zijn plek voelt. Omdat hij 
veel nee zegt, wordt hij al snel de NEINhorn 
genoemd. Dan loopt hij weg en ontmoet hij de 
WASbär en de NAhUND (de hond die voortdurend 
‘Nah und’ zegt). Een genot om voor te lezen. Vanaf 
ca. 5 jaar. De vertaling De Neehoorn werd ook op a.i. 
aangeboden.  
 
Buitenlands volwassenen 

• The dictionary of lost words van Pip Williams is 
een schitterende roman gebaseerd op het verhaal 
rond het ontstaan van de eerste Oxford Dictionary. 
De schrijfstijl is heerlijk en de verrassingen talrijk. 
Een ontroerend verhaal over taal, liefde, verlies en 
opgroeien. Esme zit veel onder de sorteertafel waar 
haar vader en collega’s woorden selecteren. Als het 
woord ‘bondsmaid’ onder de tafel dwarrelt wordt het 
door Esme opgevangen en opgenomen in haar ‘boek 
van de vergeten woorden’.  
 
Dvd volwassenen 

• Adewale Akinnuoye-Agbaje: Farming.  

Farming is een term uit de jaren 60 en 70 in 
Engeland voor het feit dat Nigeriaanse ouders, 
om te kunnen werken of studeren, witte Britse 
families betaalden om voor hun kinderen te zorgen. 
Regisseur Akinnuoye-Agbaje was zo’n kind. De film 
gaat over Enitan, die op jonge leeftijd in Engeland 
terechtkomt, waar hij zijn ouders in Nigeria mist en 
waar zijn behoefte aan liefde en acceptatie genade-
loos wordt uitgebuit. Waardoor hij van een lieve 
jongen verandert in een gevaarlijke tiener die lid is 
van een skinheadbende en zijn gezicht wit maakt. 
De recensenten zijn verdeeld. Kevin Toma (Volks-
krant 26-5-’21): ‘Helaas slaagt de regisseur er niet in 
om Enitans metamorfose overtuigend te verbeelden 
en invoelbaar te maken. Het lompe scenario en de 
dito regie staan empathie met Enitan danig in de 
weg, ondanks de onvoorwaardelijke inzet van hoofd-
rolspeler Idris en ondanks het oprechte engagement 
van de film’ (2 sterren). Dana Linssen (NRC 25-5-
’21): ‘Het knappe van Farming is dat de film niet naar 
verklaringen en labels zoekt. Hij kiest radicaal het 
perspectief van de jonge Enitan, van zijn dromerig-
heid, van zijn onbegrip, zijn pijn en uiteindelijk zijn 
zelfhaat’ (4 sterren). 
 
Daisy-roms (volwassenen)  

• KLIFI : woede in de republiek Nederland van 
Adriaan van Dis speelt zich af in het Nederland van 
rond 2030, een republiek onder leiding van een 
populistische president die de media controleert. 
De manier waarop de regering omgaat met slacht-
offers van een orkaan wekt de woede op van een 
oude man, een 84-jarige ex-bibliothecaris, die een 
pamflet schrijft als aanklacht. 
 

Dvd-video (jeugd)  

•  Hoofdpersoon in de Noorse kinderfilm Fergie de 

kleine grijze tractor gaat vol gas! is een tractor die 
dankzij een magische bougie leeft. Na een ongeluk 
wordt zijn bougie in een oude auto geplaatst. Nu is 
Fergie een raceauto, maar wil hij dat wel? 
 
Games (jeugd) 

• Het actie-avonturenspel The last kids on earth 

and the staff of doom is gebaseerd op de boeken-
serie De laatste helden van de aarde van Max 
Brallier en Douglas Holgate. De 13-jarige wees-
jongen Jack en zijn vrienden vechten tegen de 
monsters en zombies in het stadje Wakefield. 
Kunnen ze alle stukken van de ‘Doemstaf’ vinden 
voordat Malondre, koningin van de slijmmonsters, 
ze vindt? 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

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 
 
Hoofdwoorden 
 
2020-13-0037  Visser, Marlen. Noodlot.  
ppn 426281861 Het hoofdwoord wordt: Beek-

Visser, Marlen.  
2021-14-5134  Drewes, Elsje. Frans de Wit :  
ppn 42801626X landmarks. Het hoofdwoord 

wordt: Wit, Frans de.  
 
Trefwoorden 
 
2020-43-3867  Moss, Stephen. The swallow,  
ppn 430971583 met het trefwoord Boeren-

zwaluwen. Het trefwoord 
wordt: Zwaluwen.  

2020-48-1610  Benstem, Anke. Lannoo's  
ppn 432196366 reisboek Sint-Jacobsroute, 

met het trefwoord: Wandel-
tochten; Noord-Spanje. 
Daaraan wordt toegevoegd 
het trefwoord: Bedevaarten; 
Santiago de Compostela  

 
Leeftijdsaanduiding 
 
2021-15-5969 (J)  Frank, Anne. Mijn naam is 
ppn 432967222  Anne : dagboekbrieven van 

Anne Frank : in makkelijke 
taal, fictie jeugd met leeftijds-
aanduiding c. Wordt fictie 
jeugd met leeftijdsaanduiding 
b. 

2020-30-4033  Weerd, Willemijn de. Storm 
ppn 424942070  op het meer, non-fictie jeugd 

met SISO-nummer: AJ 227.4 
en Pim-rubriek 27 Religie. 
Wordt fictie jeugd met 
leeftijdsaanduiding a. 

 

Leeftijds- en genre-indeling 
 
2020-45-4605 Zwigtman, Floortje. Een dief 
ppn 43027792X in het badhuis, leeftijds-

indeling: a. De leeftijds-
indeling wordt: b.  

2020-46-0124 Humphrey, Kris. De 
ppn 430418272 gevreesde goorhoorn, 

leeftijdsindeling: b. De 
leeftijdsindeling wordt: a. 
Genre: av. Genre wordt: gr, 
tweede genre wordt: av. 



 

 
 
 
 


