
 

 
 
 
       

    Aanschafinformaties week 31, 2021 
 

 

Mediaberichten 
 

 

Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  

• In haar debuutroman Verzonken stad vertelt 

Marta Barone over haar zoektocht naar het leven van 
haar vader die als militante linkse arts zich bleef 
inzetten voor verbetering van de levensomstandig-
heden van arbeiders en hun gezinnen in Turijn. Een 
bijzondere geschiedschrijving. Bekroond met diverse 
prijzen. 
 
Non-fictie volwassenen  

• Stichting Lezen & Schrijven: Succes! Digitale 
vaardigheden. Naast de taal- en rekenmethodes 
Succes! Taal voor laaggeletterden en Succes! 
Rekenen voor laaggecijferden (zwakke rekenaars) 
geeft Stichting Lezen & Schrijven als onderdeel van 
het samenwerkingsprogramma Taal voor Leven ook 
een oefenmethode digitale vaardigheden voor 
digibeten uit. Deze methode telt 13 boekjes op twee 
niveaus: een instroom- en een basisniveau. Op beide 
niveaus komen aan de hand van opdrachten uit de 
dagelijkse praktijk de volgende onderwerpen aan de 
orde: hoe gebruik je computer, tablet en smartphone; 
beveiliging en privacy; informatie zoeken en ver-
werken; mailen, appen en beeldbellen. De boekjes 
bevatten aanwijzingen voor begeleiders en zijn per 
niveau in willekeurige volgorde te gebruiken. 
Bestelnummers instroomniveau (6 stuks): 
2021244352 t/m 2021244357. Bestelnummers 
basisniveau (7 stuks): 2021254419 t/m 2021254425. 

• Jo Gisekin: De luwte van het geheugen.  
Poëziebundel van de Vlaamse Jo Gisekin (1942) in 
vijf delen, die gaan over: muziek (van o.a. Bach, 
Ravel en Schubert); kunstwerken (van o.m. Spilliaert 
en Van de Woestijne); licht en tijd; taal en poëzie; en 
het groeiproces van meisje tot vrouw/moeder. Onze 
recensent: “De delen kennen thematische spiegeling, 
waardoor de eenheid van het concept wordt ver-
sterkt. Een voorbeeld van haar meanderende stijl: 
'Het grote begeren met zwoelte van hitte de glooiing / 
van rug en dij het wachten op handen die verweesd 
in / de nacht hunker met lakens bedekken'. Deze 
nadrukkelijke muzikaliteit, van begin tot eind volge-
houden, kan ook lezers zonder affiniteit met poëzie 
vervoeren. Het enige wat daarvoor volstaat is er open 
voor willen staan.” 
 
 

 
Fictie jeugd 

•  Mirakel is de nieuwe roman van de Vlaamse 

(jeugd)auteur en antropologe Marita de Sterck. Een 
verhaal met vaak poëtisch taalgebruik over familie-
geheimen, waarin rituelen en het katholieke geloof 
een grote rol spelen. Het wordt verteld vanuit Ruben, 
zijn vergeetachtige opa Emiel, de getraumatiseerde 
studente Nuri en Rubens overleden oma Lea. Vanaf 
ca. 15 jaar. Pieter van den Heuvel maakte veel indruk 
met zijn eerste kinderboek De verhuisdieren, een 
bijzonder uitgevoerde leporello. Het prentenboek Een 
toren van koe is opnieuw een fantasierijk dieren-
verhaal op rijm, over koeien die in de wei een bizarre 
koeientoren bouwen. Vanaf ca. 4 jaar.  
 
Non-fictie jeugd  

• Hoe bijzonder is het niet dat in Een dag in het 

leven van... van Mike Barfield allerlei dieren, planten 
en organen in je lichaam zelf vertellen wat ze zoal 
meemaken? Via strips en geheime dagboeken van 
onder meer dieren ontdekken kinderen wat er in je 
lichaam allemaal gebeurt, wat dieren doen als je niet 
kijkt en hoe de dingen in de wereld (vulkanen, de 
maan enz.) werken. Humorvol boek vol interessante 
weetjes over allerhande onderwerpen dat nieuws-
gierige kinderen zeker aan zal spreken. Vanaf ca. 
9 t/m 12 jaar.  

• Wat gebeurt er als een postbode uitglijdt of als 

iemand een huis verkoopt, waarvan hij denkt dat het 
er spookt? In Wikken & wegen : belangrijke arresten 
van de Hoge Raad opnieuw verteld door kinder-
boekenschrijvers staan verhalen van o.a. Bibi Dumon 
Tak en Ted van Lieshout over 24 alledaagse (waar-
gebeurde) kwesties waarover de rechter moest 
oordelen: wat is recht en hoe moet het worden 
toegepast? Unieke luxueus uitziende uitgave met 
blauwe lijntekeningen die hoort bij het ontwikkelen 
van rechtvaardig burgerschap. Vanaf ca. 11 t/m 
14 jaar. 
 



 

Buitenlands jeugd 

• Die Gespenster von Demmin van Verena Kessler 

(1981) is een behoedzaam prachtig geschreven 
debuut. Larry is een tienermeisje dat begin 21ste 
eeuw opgroeit in Demmin. Daar vond in 1945 een 
massale zelfmoord plaats van vrouwen en kinderen. 
Larry wil daar weg en oorlogsverslaggever worden. 
Een buurvrouw, die het drama van 1945 overleefde, 
moet naar een verzorgingstehuis. Herkenbaar ver-
haal waarin verleden, vriendschap, eerste verliefd-
heid en ouder-kind relatie op bedrieglijk eenvoudige 
manier met elkaar zijn verbonden. Ook zeer geschikt 
voor jongere lezers vanaf ca. 15 jaar. 
V/J AANBIEDING.  
 
Buitenlands volwassenen 

• The lost apothecary van Sarah Penner speelt zich 
af in het Londen van 1791 én in het hedendaagse 
Londen. Apotheker Nella Clavinger zet haar kennis in 
door vrouwen een gif te bezorgen waarmee ze zich-
zelf vrij kunnen maken van hun echtgenoten. In het 
heden vindt aspirant-historicus Caroline Parcewell in 
de Theems een apothekersflesje dat wellicht de link 
is naar de onopgeloste 'apothekersmoorden'. Uitste-
kende karakteriseringen, natuurlijke dialogen en een 
fraaie, beeldende schrijfstijl maken dit debuut tot een 
groot genoegen.   
 
Dvd volwassenen 

• Aleksander Eik: Atlantic crossing. Van Scandina-
vische misdadigers weten we nagenoeg alles – of 
zouden we kunnen weten, getuige het enorme aantal 
Scandinavische thrillers en misdaadseries – maar 
wat weten we nu van de Scandinavische konings-
huizen? Neem bijvoorbeeld het Noorse koningshuis. 
Deze Noorse historische miniserie kan die leemte 
voor een deel vullen. in 1940 vlucht kroonprinses 
Märtha met haar kinderen naar de VS, waar ze 
politiek asiel krijgt in het Witte Huis. Daar blijkt 
president Franklin D. Roosevelt wel gecharmeerd 
van deze Scandinavische dame (gespeeld door Sofia 
Helin: Saga uit The Bridge) en van die aandacht weet 
zij gebruik te maken om hem meer te interesseren in 
wat er in Europa gebeurt. Ab Zagt (De Gelderlander 
10-7-’21): ‘De toon van de serie verandert als zij in 
Amerika belandt en daar een innige relatie opbouwt 
met president Roosevelt (…) In dramatisch en 
romantisch opzicht levert dit aspect de serie de 
nodige pikanterieën op. Maar ook in politiek opzicht 
is Atlantic Crossing interessant. De lankmoedige 
houding van bepaalde Noorse politici tegenover de 
Duitsers en de neutrale houding van Zweden worden 
door de makers niet onder het tapijt geschoven. 
Vooral intrigerend is de gloedvolle vertolking van 
Helin die bewijst meer in haar mars te hebben dan 
het spelen van een verknipte politierechercheur’ 
(4 sterren). 
 

Dvd-video (volwassenen non-fictie) 

•  De Zweedse filmmaker Nathan Grossman kwam 

in 2018 met Greta Thunberg in contact toen ze als 
15-jarige scholiere iedere vrijdag staakte en voor het 
parlement zat om aandacht te vragen voor de 
klimaatcrisis. In de documentaire I am Greta volgt hij 
haar van dichtbij, met als slotstuk de tocht per zeil-
boot naar New York, om te kunnen spreken op de 
VN-klimaattop. Ook Greta’s aspergersyndroom komt 
uitgebreid aan de orde. De film ging in wereld-
première op het Filmfestival van Venetië en won de 
Guldbagge voor Beste documentaire. 
 
Games (jeugd) 

•  Het actie-avonturenspel Paw Patrol: Adventure 
City calls is gebaseerd op de bioscoopfilm Paw Patrol 
the movie die augustus 2021 uitkomt. Burgemeester 
Humdinger van Foggy Bottom is burgemeester ge-
worden van de nabijgelegen grote stad Avonturen-
stad en hij is van plan de stad in chaos te storten. 
Wanneer Paw Patrol dat hoort, komen ze in actie, 
geholpen door de slimme teckel Liberty. De speler 
wordt teamlid van Paw Patrol en moet missies uit-
voeren om alles weer in orde te maken, met hulp van 
allerlei coole gadgets en voertuigen.  
 
Daisy-roms (jeugd) 

•  In Mama is minister-president van Ody Neisingh 

en Marieke Visser is de moeder van Adam (9) de 
allereerste vrouwelijke minister-president. Daarom 
mag de hele klas op bezoek komen in het Torentje. 
Tijdens hun bezoek stormt minister Flappermuis 
binnen vanwege een noodgeval: het internet is overal 
platgelegd door een hacker! Een spannend en 
tegelijk luchtig verhaal waarin spelenderwijs veel 
informatie wordt gegeven over politiek. 
 

 
Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2020-46-5882 Delwart, Charly. Waar is 
jrg. 2021, afl. 29, iedereen? Deze aanbieding 
nr. 0201 vervalt vanwege een 
ppn 433389419 verwisselde inwerkmethode. 

Alle bestellingen vervallen. 
Deze uitvoering wordt in a.i.-
week 31, 2021 opnieuw 
aangeboden. U dient 
opnieuw te bestellen.  

2021-17-0840 Delwart, Charly. Waar is 
jrg. 2021, afl. 29,  iedereen? Deze aanbieding 
nr. 0200 vervalt vanwege een 
ppn 433389419 verwisselde inwerkmethode. 

Alle bestellingen vervallen. 
Deze uitvoering wordt in a.i.-
week 31, 2021 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 
 
Hoofdwoord 
 
2020-45-5194  Babykookboek.  
ppn 430322771 Het hoofdwoord wordt: 

Ouders van Nu  
 
Trefwoorden 
 
2019-44-4316  Lente verwent je, De.  
ppn 426545079 De trefwoorden zijn: Lente; 

verhalen, Lente; gedichten 
en Lente; liederen. Daaraan 
worden toegevoegd de 
trefwoorden: Dementie en 
Reminiscentie.  

2019-42-4314  Kleurrijke herfst, Een.  
ppn 426547535 De trefwoorden zijn: Herfst; 

verhalen, Herfst; gedichten 
en Herfst; liederen. Daaraan 
worden toegevoegd de 
trefwoorden: Dementie en 
Reminiscentie.  

2019-42-4317  Gezellige kerst, Een.  
ppn 426547829 De trefwoorden zijn: Kerst-

verhalen, Kerstgedichten en 
Kerstliederen. Daaraan 
worden toegevoegd de 
trefwoorden: Dementie en 
Reminiscentie. 

2019-42-4318  Winter is in 't land, De.  
ppn 426547306 De trefwoorden zijn: Winter; 

verhalen, Winter; gedichten 
en Winter; liederen. Daaraan 
worden toegevoegd de 
trefwoorden: Dementie en 
Reminiscentie. 

2019-44-4316  Stralende zomer, Een.  
ppn 426547020 De trefwoorden zijn: Zomer; 

verhalen, Zomer; gedichten 
en Zomer; liederen. Daaraan 
worden toegevoegd de 
trefwoorden: Dementie en 
Reminiscentie. 

 
 

SISO 
 
2017-06-3786  Mayr, Herbert. Allgäuer  
ppn 408808241 Wanderberge, met het SISO-

nummer: Duitsland 995.2. 
Het SISO-nummer wordt: 
Duitsland 995.3. 

 



 

 


