
 

 
 
 
       

    Aanschafinformaties week 38, 2021 
 

 

Mediaberichten 
 

 

Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  

• Dokter Glas van Hjalmar Söderberg (1869-1941) 

bevat de dagboekaantekeningen van een huisarts in 
gewetensnood door zijn gevoelens voor een patiënte. 
Roman, oorspronkelijk uitgegeven in 1905, die veel-
zeggend is en mooi geschreven, maar ook heel 
duidelijk een tijdsbeeld van meer dan een eeuw 
geleden weergeeft. 

 
Non-fictie volwassenen  

• Anton Horeweg: Handboek gedrag op school. 

Handboek in drie delen, geschreven door een goed 
ingevoerde professional, over omgaan met gedrags-
problemen van leerlingen op de basisschool. Deel 1 
gaat over schoolklimaat, schoolcultuur, specialisti-
sche gedragsinterventies ten aanzien van AD(H)D en 
succesvol preventief werken aan gedragsproblemen, 
in samenwerking met collega’s, ouders en leerlingen 
zelf. In deel 2 staan gedragskenmerken rond 
autisme, bewegingsplanning, angst- en stemmings-
stoornissen, faalangst, niet-verbale leerproblematiek, 
Tourette en (hoog)begaafdheid centraal. Deel 3 gaat 
over trauma’s en ACE’s, hechtingsproblematiek, 
agressie, pestgedrag, ODD en CD, TOS en urban 
teaching. Onze recensent: ‘Het handboek is zorg-
vuldig en goed gedocumenteerd van opzet en is een 
juweel van thematische, systemische, goed ge-
structureerde gedragsbenadering. (…) De insteek 
(…) is wederom liefdevol, bezield, deskundig en 
stimulerend voor elke betrokkene bij (specialistische) 
ondersteuningsbehoeften van kinderen op school, 
thuis, in het domein vrije tijd. (…) De beschrijvingen 
zijn exact en helder en steken onderwijsprofessionals 
een hart onder de riem met concrete, bruikbare 
praktijkhandreikingen. (…) De opmaak is over-
zichtelijk, veel deelgebieden worden nader aangestipt 
via QR-codes die naar beeld, document, procedure 
of achtergrondinformatie verwijzen. (…) met deze 
reeks van drie handboeken [wordt] een nieuwe 
standaard gezet voor (aankomende) leerkrachten in 
het basisonderwijs.’ 

 
• Christiaan Schreurs: Denken als Einstein. Denken 

als Einstein vraagt o.a. dat je nieuwsgierig bent, 
vragen blijft stellen en durft te experimenteren, maar 
ook dat je open staat voor het feit dat fouten maken 
en onzekerheid geen schande zijn, maar juist bij het 
leerproces horen. Dat is ook het uitgangspunt van de 
schrijver van dit managementboek. Onze recensent: 
‘De auteur wil net als Einstein met creativiteit en met 
nieuwsgierigheid inspelen op onzekerheid en com-
plexiteit. De manager moet daarbij samenwerken met 
de expertise die bij het personeel aanwezig is en niet 
boven de medewerkers staan. Het moet weer 
draaien om onderling vertrouwen en minder om 
competitie en vrijemarktdenken. (…) een manage-
mentboek dat actueel is en waar voor leiding-
gevenden uit alle sectoren van de samenleving veel 
uit te leren valt. Relevante en actuele management-
filosofie die terug wil naar de menselijke maat, 
vertrouwen en samenwerking.’ 
 
Fictie jeugd 

•  Topprestatie! is een van de drie delen uit de serie 
Bennies Bijbaan, met grappige ballonstrips over de 
kleine, brutale Bennie die zonder enige kennis of 
talent allerlei baantjes uitprobeert. Per deel veertien 
verhaaltjes van meestal twee pagina’s die lezen als 
moppen. Zeer geschikt om ook moeizame lezers 
tijdens de Kinderboekenweek met plezier te laten 
lezen. De drie titels worden ook met meeluistercode 
aangeboden. Vanaf ca. 10 jaar.  
 
Non-fictie jeugd  

• Heb je wel eens een slang met twee koppen 

gezien? En gehoord van een walvis die zeelui voor 
de gek houdt? In het vrij grote prentenboek Over 
mieren die goud verzamelen en andere bizarre 
dieren van Brunetto Latini & Rébecca Dautremer 
maken kinderen kennis met een mix van elf fabel-
dieren en gewone dieren uit het bestiarium van de 
middeleeuwse encyclopedie van Brunetto Latini. De 
prachtige, gekleurde prenten zijn met oog voor detail 
uitgevoerd en spreken tot de verbeelding. Samen 
met een fantasievolle tekst van elk dier levert dit een 
fraaie uitgave op. Vanaf ca. 8 t/m 11 jaar.  



 

• In Wij voetballen van Bertine van Spijk laten Nora 

en Sem laten hun klas, groep 3, zien hoe leuk voet-
ballen is! Ze leren wat de spelregels zijn en nog veel 
meer. Vierkante uitgave met veel speelse kleuren-
illustraties, weetjes en teksten op twee niveaus, deels 
geschikt om samen te lezen. Aantrekkelijke uitgave 
die kinderen wil helpen bij het kiezen van een sport. 
Vanaf ca. 6 t/m 8 jaar. 
 
Buitenlands volwassenen 

• In Drawn across borders van George Butler staan 

twaalf portretten in woord en beeld van migranten en 
vluchtelingen van nu. Butler, beeldend kunstenaar, 
reist de hele wereld over en tekent altijd ter plaatse. 
Terwijl hij tekende, vertelden mensen hun verhalen. 
Het zijn verhalen uit vluchtelingenkampen, oorlogs-
gebieden en verlaten, verwoeste steden. Een boek 
dat het begrip voor vluchtelingen en migranten zeker 
groter zal maken. Butler is bekroond voor zijn werk 
dat o.a. verscheen in de New York Times, bij CNN en 
de BBC en ook te zien was in musea. (Non-Fictie).  
 
Buitenlands jeugd 

• Raft of stars van Andrew J. Graff is een ver-
bluffend debuut dat meteen naar meer smaakt. 
De tienjarige Fish en Bread zijn boezemvrienden. 
Ze brengen alle zomers samen door. Maar dan 
gebeurt er iets vreselijks en ze besluiten samen te 
vluchten. Terwijl er een zoektocht wordt georgani-
seerd, moeten de jongens in de wildernis zien te 
overleven. De beproevingen van de twee jongens in 
de wildernis en de zoektocht maken dit een verhaal 
vol hoop, liefde en zorg. V/J AANBIEDING. 
 
Dvd en Blu-ray (volwassenen) 

• Kevin MacDonald: The Mauritanian. Tunnelvisie 

en etnisch profileren en gerechtelijke dwalingen als 
gevolg daarvan: het zijn problemen en valkuilen waar 
justitie mee te maken heeft. Zeker als daar ook poli-
tieke druk bij komt, zoals in het kader van terrorisme-
bestrijding, wat in de VS zeker het geval was na de 
aanslagen op 9/11. Daar kunnen onschuldigen de 
dupe van worden. Kevin MacDonald (The last king of 
Scotland) verfilmde het dagboek van de Mauritaniër 
Mohamedou Ould Slahi over zijn vijf jaar durende 
opsluiting in Guantanamo Bay, zonder proces, maar 
met veel verhoren en martelingen, en uiteindelijk 
zonder aanklacht weer vrijgelaten. De recensenten 
zijn positief tot zeer positief. Floortje Smit (Volkskrant 
30-6-’21): ‘De slechterik in The Mauritanian is een 
rechtssysteem waarin alles wat krom is wordt recht-
gebreid in onoverzichtelijk papierwerk (…) verhaal 
over veerkracht, het laat zien dat er altijd menselijk-
heid te vinden is in een systeem dat ontmenselijkt’ 
(3 sterren). André Waardenburg (NRC 29-6-’21): 
‘krachtige film die een pleidooi houdt voor het behoud 
van menselijke waardigheid, onder wat voor omstan-
digheden dan ook (…) Filmisch sterk is ook de 
parallelmontage tussen enerzijds Nancy en ander-
zijds militair aanklager Stuart Couch, die beiden op 
hetzelfde moment gruwelijke details onder ogen 
krijgen over Slahi’s marteling’ (4 sterren).  

De recensent in Trouw (29-6-’21): ‘Slahi werd juist 
moedeloos, murw gebeukt op de eindeloze onder-
vragingen en de uitzichtloosheid. Dat is wat een film 
als The Mauritanian moet overbrengen. In al die 
hopeloze eenzaamheid en vijandigheid moest hij zien 
te overleven. Tahar Rahim laat die strijd vaak zien in 
een enkele oogbeweging, een handgebaar, een 
zwijgen’ (4 sterren). 
 
Dvd-video (jeugd) 

• Na haar hoofdrol in De grote slijmfilm (2020) is 
YouTuber en slijminfluencer Bibi opnieuw de ster in 
De nog grotere slijmfilm. Als slijmcreator Indy krijgt ze 
een conflict met haar jaloerse ex-fan Benji die haar 
geheime recept steelt. 
 
Geluid (jeugd) 

• Worden wat je wil is de titel van het 42e album 
van het ‘Kinderen voor Kinderen’-koor. Net als in 
voorgaande jaren sluit het titellied aan bij het thema 
van de Kinderboekenweek van de CPNB, dit keer 
‘beroepen’. 
 
Daisy-roms (jeugd) 

• Hoofdpersonen in De grap van boef-baard van 
Tjibbe Veldkampn zijn Agent en Boef die niet met en 
niet zonder elkaar kunnen. Terwijl Agent zijn wasje 
doet wil Boef piraat spelen. Zoals gewoonlijk 
ontsnapt hij en haalt onderweg streken uit met 
voorbijgangers.  

 
 
Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 

2021-29-2303,  Kasten, Mona. Dream again 
jrg. 2021, afl. 37, (Duitstalige uitgave). Deze 
nr. 0029  aanbieding vervalt omdat de  
ppn 433932686 Duitstalige en Nederlands-

talige uitgave verwisseld zijn. 
De uitgave wordt in a.i.-week 
39, 2021 opnieuw aange-
boden. U dient opnieuw te 
bestellen.  

2021-12-3832,  Kasten, Mona. Dream again 
jrg. 2021, afl. 37,  (Nederlandstalige uitgave). 
nr. 0028 Deze aanbieding vervalt 
ppn 432476768 omdat de Duitstalige en 

Nederlandstalige uitgave 
verwisseld zijn. De uitgave 
wordt in a.i.-week 39, 2021 
opnieuw aangeboden. 
U dient opnieuw te bestellen.  

 
 
 
 

Bijlage:  Lijst van jaarboeken 2022: 
gewijzigde indeling 
 



 

Jaaraanbieding Jaarboeken 2022: 
gewijzigde indeling 
 
In de weken 42 t/m 45 van de Aanschafinformaties 
zult u zoals gewoonlijk weer een aanbieding vinden 
van jaarlijks te verschijnen publicaties. Het gaat om 
een selectie van jaarlijkse uitgaven die qua opzet en 
inhoud elk jaar ongeveer hetzelfde blijven. Uitgegaan 
wordt van de publicatiedatum: het betreft jaarboeken 
die in 2022 uitkomen. De aanschafinformaties voor 
de aanbieding jaarboeken worden in een apart 
cluster Jaarboeken opgenomen. 
 
Eerder dit jaar kondigden we op deze plek aan dat de 
titels voortaan voor een deel anders over de aan-
biedingsweken worden verspreid. De afgelopen jaren 
waren namelijk het aantal titels per week en de 
soorten onderwerpen uit elkaar gaan lopen. De 
nieuwe verdeling sluit weer aan bij het oorspronke-
lijke uitgangspunt.  
 
De jaarboektitels worden voortaan aangeboden 
gedurende 4 weken (in plaats van 5), met wekelijks 
circa 40 jaarboek-aanbiedingen. 
 
We starten nog steeds met week 42 met de examen-
bundels. In week 43 volgen de camping- en andere 
toeristische gidsen, en de postzegel- en munten-
catalogi. In week 44 zitten de jaarboeken betreffende 
kerken, geld, studie, juridische en sociale onder-
werpen. De laatste week is voortaan week 45 en 
deze bevat onder andere de jaarboeken van De Alk, 
en uitgaven over astronomie, records, tests en 
overige (Nederlandse) onderwerpen en V/J-
aanbiedingen. 
 
Deze aankondiging zullen we de komende weken 
nog enkele keren herhalen, voorafgaand aan de 
definitieve alfabetische lijst waarmee de Jaaraan-
bieding Jaarboeken traditiegetrouw in week 41 
aanvangt. 
 
Deze week vindt u in de bijlage 4 tabellen waarin u 
alvast kunt zien welk jaarboek in welke week zal 
worden aangeboden. Achter iedere titel staat ook de 
week waarin de titel tot dusver werd aangeboden. 
Voor iedere nieuwe aanbiedingsweek is een aparte 
tabel gemaakt, allereerst chronologisch gesorteerd 
op oude aanbiedingsweek en daarbinnen alfabetisch 
op jaarboektitel. 
 
De lijst is nog niet definitief. De komende weken 
kunnen er nog titels wijzigen of van de lijst 
verdwijnen. De bijzondere omstandigheden van de 
afgelopen anderhalf jaar lijken ook hier invloed te 
hebben. Op dit moment zijn wij in contact met 
verschillende uitgevers en werken we aan het 
afronden van de aanbieding. 



 



 

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 
 
Het nieuwe trefwoord: Papierkunst is ingevoerd in de 
catalogus: 
 
2011-25-5199  Papercraft 2, met het 1e  
ppn 332023575 trefwoord: Papier; Beeldende 

kunst; 2001-2010. Het 1e 
trefwoord wordt: Papierkunst; 
2001-2010. 

2013-35-0506 500  Paper objets, met het  
ppn 369502930 trefwoord: Papier; Beeldende 

kunst; 2001-2010.  
 Het trefwoord wordt: 

Papierkunst; 2001-2010. 
2020-20-3626  Thuis : Papier Bie ͏̈nnale, 
ppn 427022835 met het trefwoord: Papier; 

Beeldende kunst; 
Tentoonstellingscatalogi. 
Het trefwoord wordt: 
Papierkunst; 
Tentoonstellingscatalogi. 

2020-51-3429  Berens, Hanneke. 
ppn 431663386 Basisboek hoogebegaafde 

adolescenten, met het 
trefwoord: Begaafdheid; 
volwassenen. Het trefwoord 
wordt: Begaafdheid; 
adolescenten.  

 
PIM 
 
Het nieuwe trefwoord: Papierkunst is ingevoerd in de 
catalogus: 
 
2013-35-0506 500  paper objets, met het 
ppn 369502930 PIM-trefwoord: Papier.  
 Het PIM-trefwoord wordt: 

Papierkunst. 
2020-20-3626 Thuis : Papier Bie ͏̈nnale,  
ppn 427022835 met het PIM-trefwoord: 

Papier. Het PIM-trefwoord 
wordt: Papierkunst. 

 
 
 
 

AVI-niveau 
 
2021-11-3516 Hollander, Vivian den.  
ppn 432266976 De bende van piraat Kaat!, 

fictie jeugd met AVI-M4. 
Wordt fictie jeugd, met AVI-
E3. 

2021-11-3376 Wiechmann, Heike. 
ppn 432261451 Gek op pony's! : 7 leuke 

verhalen, fictie jeugd met 
AVI-E3. Wordt fictie jeugd, 
met AVI-M4. 

 
Leeftijdsindeling 
 
2021-21-2395 Oseman, Alice.  
ppn 433151897 Heartstopper (1), 

leeftijdsindeling: D, 
leeftijdsindeling wordt: C.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

Bijlage:  Lijst van jaarboeken 2022: gewijzigde indeling 
 
 
Jaarboeken die in AI-week 42 zullen worden aangeboden: 
 

Titel van jaarboek AI-week t/m 
2020 

 AI-week m.i.v. 
2021 

Examenbundel havo aardrijkskunde 42  42 

Examenbundel havo bedrijfseconomie 42  42 

Examenbundel havo biologie 42  42 

Examenbundel havo Duits 42  42 

Examenbundel havo economie 42  42 

Examenbundel havo Engels 42  42 

Examenbundel havo Frans 42  42 

Examenbundel havo geschiedenis 42  42 

Examenbundel havo maatschappijwetenschappen 42  42 

Examenbundel havo natuurkunde 42  42 

Examenbundel havo Nederlands 42  42 

Examenbundel havo scheikunde 42  42 

Examenbundel havo wiskunde A 42  42 

Examenbundel havo wiskunde B 42  42 

Examenbundel vmbo gt/mavo biologie 42  42 

Examenbundel vmbo gt/mavo Duits 42  42 

Examenbundel vmbo gt/mavo economie 42  42 

Examenbundel vmbo gt/mavo Engels 42  42 

Examenbundel vmbo gt/mavo Frans 42  42 

Examenbundel vmbo gt/mavo geschiedenis 42  42 

Examenbundel vmbo gt/mavo maatschappijkunde 42  42 

Examenbundel vmbo gt/mavo NASK 1 42  42 

Examenbundel vmbo gt/mavo NASK 2 42  42 

Examenbundel vmbo gt/mavo Nederlands 42  42 

Examenbundel vmbo gt/mavo wiskunde 42  42 

Examenbundel vmbo kgt/mavo aardrijkskunde 42  42 

Examenbundel vwo aardrijkskunde 42  42 

Examenbundel vwo bedrijfseconomie 42  42 

Examenbundel vwo biologie 42  42 

Examenbundel vwo Duits 42  42 

Examenbundel vwo economie 42  42 

Examenbundel vwo Engels 42  42 

Examenbundel vwo Frans 42  42 

Examenbundel vwo geschiedenis 42  42 

Examenbundel vwo maatschappijwetenschappen 42  42 

Examenbundel vwo natuurkunde 42  42 

Examenbundel vwo Nederlands 42  42 

Examenbundel vwo scheikunde 42  42 

Examenbundel vwo wiskunde A 42  42 

Examenbundel vwo wiskunde B 42  42 

Examenbundel vwo wiskunde C 42  42 

 



 

Jaarboeken die in AI-week 43 zullen worden aangeboden: 
 

Titel van jaarboek 
AI-week t/m 2020 

AI-week m.i.v. 
2021 

Adac-Camping Führer. 1: Südeuropa 43 43 

Adac-Camping Führer. 2: Deutschland, Nordeuropa 43 43 

B&B guide, The, AA 43 43 

Belgique, België, Luxembourg (Guides rouges) 43 43 

Campinggids Benelux ACSI 43 43 

Campinggids Europa, 2 dln. ACSI 43 43 

Campinggids Frankrijk ACSI 43 43 

Catalogue de timbres-poste, ca. 6 dln. Yvert & Tellier 43 43 

Erkende campings ANWB 43 43 

Facile en route campergids. 1: België, Nederland, 
Luxemburg & Frankrijk 43 43 

Facile en route campergids. 2: Duitsland, Denemarken, 
Zwitserland & Oostenrijk 43 43 

Facile en route campergids. 3: Spanje, Portugal, Italie ͏̈, 
Slovenie ͏̈, Kroatie ͏̈ & Griekenland 43 43 

France, Michelin 43 43 

Klein & fijn kamperen ACSI 43 43 

Michel Deutschland 43 43 

Michel Deutschland-Junior 43 43 

Michel Deutschland-Spezial, 2 dln. 43 43 

Michel Europa, band 1 Alpenländer 43 43 

Michel Europa, band 2 Mitteleuropa 43 43 

Michel Europa, band 3 Westeuropa 43 43 

Michel Europa, band 4 Iberische Halbinsel 43 43 

Michel Europa, band 5 Apenninen-Halbinsel 43 43 

Michel Europa, band 6 Westlicher Balkan 43 43 

Michel Europa, band 7 Südlicher Balkan 43 43 

Michel Europa, band 8 Südosteuropa 43 43 

Michel Europa, band 9 Mittelmeerländer 43 43 

Michel Europa, band 10 Skandinavien 43 43 

Michel Europa, band 11 Baltikum und Finnland 43 43 

Michel Europa, band 12 Benelux 43 43 

Michel Europa, band 13 Britische Inseln 43 43 

Michel Europa, band 14 Kanalinseln und Man 43 43 

Michel Europa, band 15 Osteuropa 43 43 

Michel Europa, band 16 Russland und Sowjetunion 43 43 

Nederland, Netherlands (Guides rouges) 43 43 

NVPH catalogus Nederland 43 43 

Stanley Gibbons simplified catalogue: stamps of the 
world, 6 dln. 43 43 

Stanley Gibbons stamp catalogue Commonwealth and 
British Empire stamps 1840-1970 43 43 

NVMH Muntalmanak 44 43 

Standard catalog of world coins 1901-2000 44 43 

Standard catalog of world paper money. Modern issues 
1961-present 44 43 

Campinggids Zuid-Europa ACSI 45 43 

Caravan and camping guide, The, AA 45 43 

Officiële Belgische postzegelcatalogus 45 43 

Kleine campings ANWB 46 43 

 



 

Jaarboeken die in AI-week 44 zullen worden aangeboden: 
 

Titel van jaarboek 
AI-week t/m 2020 

AI-week m.i.v. 
2021 

HBO-almanak 43 44 

Keuzegids HBO 43 44 

Keuzegids masters 43 44 

Keuzegids MBO 43 44 

Keuzegids universiteiten 43 44 

Nieuwe gids voor school en beroep 43 44 

Studiegids hoger onderwijs 43 44 

Studiegids middelbaar beroepsonderwijs 43 44 

Belastinggids, Consumentenbond 44 44 

Belastinggids, Kluwer 44 44 

BTW-gids 44 44 

Budgethandboek 44 44 

Fondsenboek 44 44 

Goede doelen gids 44 44 

Grote almanak voor informatie en advies, De 44 44 

Informatieboekje voor de Nederlands Gereformeerde 
Kerken 44 44 

Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde kerken in 
Nederland 44 44 

Loonheffingengids 44 44 

Nextens BTW-almanak 44 44 

Pius almanak, jaarboek 44 44 

SDU wettenbundel belastingrecht 44 44 

Arbo normenboek 45 44 

Burgerlijk procesrecht 45 44 

Europese almanak 45 44 

Kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid, De, 
20XX.1 45 44 

Kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid, De, 
20XX.2 45 44 

Nextens loon almanak 45 44 

Pensioengids 45 44 

Praktijkgids arbeidsrecht 45 44 

Praktijkgids sociale zekerheid 45 44 

SDU wettenbundel, 3 dln. 45 44 

Staatsalmanak 45 44 

Testjaarboek 45 44 

Vanouds vermaarde Erve C. Stichter’s Enkhuizer almanak 
voor het jaar 20XX, De 45 44 

 



 

Jaarboeken die in AI-week 45 zullen worden aangeboden: 
 

Titel van jaarboek 
 AI-week t/m 

2020 
AI-week m.i.v. 
2021 

Guinness world records  43 45 

Alle auto’s  44 45 

Alle motoren  44 45 

Binnenvaart  44 45 

Jaarboek binnenvaart  44 45 

Luchtvaart  44 45 

Onschatbare klassieker, De  44 45 

(Verhey, A.) RaceFan Formule 1 Finish  44 45 

(Verhey, A.) RaceFan Formule 1 Start  44 45 

Snoecks  44 45 

Spoor  44 45 

Spoorwegen  44 45 

Sterren & planeten  44 45 

Sterrengids  44 45 

Trams  44 45 

Truckstar fotojaarboek  44 45 

Wateralmanak, dl. 2: Vaargegevens  44 45 

Autovisie jaarboek  45 45 

Aanzien van 2020, Het  46 45 

Architectuur in Nederland, jaarboek  46 45 

Best Dutch book designs, The  46 45 

Filmjaarboek  46 45 

Holland handbook, The  46 45 

Jaarboek sterrenkunde  46 45 

Jaarboek Twente  46 45 

(Radnedge, Keir.) Wereld voetbal recordboek  46 45 

World press photo  46 45 

Zilveren Camera, De  46 45 

 
 


