
 

 
 
 
       

    Aanschafinformaties week 44, 2020 
 

 

Mediaberichten 
 

 

Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  

• De boeiende historische roman La Florida van 

Laila Lalami gaat over Estebanico, een Marokkaanse 
slaaf, die in 1527 door zijn Spaanse meester wordt 
meegenomen op een expeditie naar Florida. Prachtig 
zijn de beschrijvingen over zijn wijsheid, het morele 
kompas waarop hij vaart en zijn leervermogen om de 
natuur te begrijpen. 
 
Non-fictie volwassenen  

• Dijk, Meine Pieter van. China, vriend of vijand? 

China ligt op dit moment niet erg gunstig in de 
volksopinie. Denk onder meer aan geopolitiek, 
economisch imperialisme en politieke vrijheid (zoals 
Hongkong en de behandeling van minderheden). 
De Nederlandse econoom Van Dijk heeft een ruime 
China-ervaring. In korte, puntsgewijze hoofdstukken 
behandelt hij in een directe stijl uiteenlopende 
aspecten van mogelijke antwoorden op de vraag in 
de titel. Hij geeft een voorzichtig antwoord door zich 
af te vragen in hoeverre China wel een ‘vreedzame 
supermacht’ is en door te wijzen op binnenlandse 
spanningen. Ook zijn eigen reisbelevenissen in China 
komen aan de orde. In alle opzichten een actueel 
boek.  
• Clive Hamilton en Mareike Ohlberg: Stille 

verovering. Van communistisch China naar 
imperialistisch China? De Chinese Communistische 
Partij heeft een duidelijk doel voor ogen: het 
monddood maken van elke vorm van binnenlandse 
oppositie (zie de ontwikkelingen in Hongkong, maar 
ook rond de Oeigoeren, in Tibet en Mongolië) én het 
herscheppen van het buitenland naar Chinees 
evenbeeld. Alle geoorloofde en minder geoorloofde 
middelen worden daarvoor ingezet: spionage en 
diefstal van intellectueel eigendom, economische en 
diplomatieke druk, infiltratie in bedrijven en 
universiteiten, openlijke handelsoorlogen, militair 
machtsvertoon in de Aziatische wateren etc. Dat 
stellen twee ter zake kundige experts. Ze geven een 
uiterst gedetailleerde, op talloze bronnen gebaseerde 
analyse van deze kwalijke praktijken en noemen dat 
een zeer verontrustende ontwikkeling.  

 
Fictie jeugd  

• Baby is een verrassend leuk babyboekje van 

Jimmy Fallon, de Amerikaanse komiek en 
presentator van The Tonight Show. Nadat hij eerder 
peuterboeken over moeders en vaders publiceerde, 
is nu ‘het concept baby’ aan de beurt. De grappige, 
zachtgekleurde tekeningen tonen opvallend diverse 
baby’s. In een enkele tekstregel per pagina worden 
lichaamsdelen benoemd en wordt uitgelegd wat 
‘baby’ nou eigenlijk zo bijzonder maakt. Vanaf ca. 
9 maanden.  

• Mooi passend bij het wisselvallige herfstweer is 

het prentenboek Berenweer over Sebastiaan Beer, 
die een hekel heeft aan de regen. Daar wordt hij 
namelijk vreselijk somber van. En de laatste tijd lijkt 
het alleen maar te regenen… Dan ziet Sebastiaan 
buiten de kleine beer Polleke, die vol overgave in de 
plassen springt en enorm veel plezier heeft in de 
regen. Vanaf ca. 4 jaar.  
 
Non-fictie jeugd  

• De professionele ballerina en auteur Tatevik 
Mkrtoumian laat in Ballet workout : voor de lenigheid, 
kracht en uitstraling van een ballerina jongeren zien 
hoe ze met veertig oefeningen met hun lichaam aan 
de slag kunnen gaan. De beschreven methode van 
een veertigtal do-it-yourself balletoefeningen is 
opgebouwd uit basiselementen van klassiek ballet. 
Dit rijk  geïllustreerde boek met foto’s in kleur en 
zwart-wit bevat ook tips en informatie over o.a. 
voeding en uiterlijk. Voor jongeren met een ballet- of 
dansdroom van ca. 13 t/m 18 jaar.  

• De vierde editie van Over vroeger en nu : 

verhalen bij de canon van Agave Kruijssen, Martine 
Letterie en Janny van der Molen is geheel aangepast 
aan de nieuwe Canon van Nederland. Het fraai 
uitgevoerde, lijvige boek bevat vijftig verhalen waarin 
een beeld van de Nederlandse geschiedenis wordt 
geschetst, vanaf Trijntje in de oudheid tot het 
Oranjegevoel. De waterverfillustraties in deze druk 
zijn nu geheel in kleur. Een must voor o.a. het 
basisonderwijs. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. 
 



 

Buitenlands volwassenen 

• Deze week (a.i.-week 44, 2020) bieden we 

wederom in het cluster Spaans/Italiaans 
Volwassenen een aantal Italiaanstalige readers aan. 
Het zijn aantrekkelijk vormgegeven leerboekjes op 
verschillende niveaus uit de reeks Imparare 
Leggendo van CIDEB. Met oefeningen, woordenlijst 
en een cd om de uitspraak te leren. De boekje zijn 
geschikt om op een speelse en toegankelijke manier 
Italiaans te leren. Er zit weer een fijn detectiveverhaal 
bij, een liefdesverhaal en twee boekjes waarmee je 
spelenderwijs meer leert over alles wat Italië is.  

• David Wagner beschrijft in Der vergessliche riese 
op indringende en waardige wijze het proces van 
dementie. Als de vader van David in een zorg-
complex terechtkomt en David hem  opzoekt, 
bestaan hun gesprekken steeds meer uit her-
halingen. Het mooie aan het verhaal is dat David 
steeds met geduld en humor met zijn vader omgaat. 
Actueel en zeer herkenbaar. 

• In Hideous Beauty van William Hussey worden de 
17-jarige tieners Dylan en Ellis verliefd op elkaar. Bij 
een auto-ongeluk komt Ellis om waarna Dylan een 
geheim ontdekt en merkt dat zijn ouders hun relatie 
niet echt serieus namen. Hussey laat indringend en 
invoelend zien hoe volwassenen kunnen reageren op 
een homoseksuele tienerrelatie. Dit is een V/J 
aanbieding.  
 
Dvd-video volwassenen 

• Mounia Meddour: Papicha. De laatste jaren 

vinden meer Noord-Afrikaanse films van vrouwelijke 
regisseurs hun weg naar Nederland. Na Sofia (2018), 
het bijtende debuut van de Marokkaanse Meryem 
Benm'Barek-Aloïsi (bestelnummer 2019273448) en 
Adam (2019), het sprankelende debuut van de 
Marokkaanse Maryam Touzani (bestelnummer: 
2020350209) is er nu het strijdbare Papicha, het 
debuut van de Algerijnse Mounia Meddour. In deze 
film komt zij op voor de rechten van de vrouw en 
situeert dat in een periode dat die extra zwaar onder 
druk stonden. Als protest tegen het opkomend 
fundamentalisme organiseert een jonge studente een 
modeshow van zelf ontworpen kleren. Tijdens de 
show maken ze gebruik van de haik: het witte 
gezichtsmasker dat tijdens het verzet tegen de 
kolonisatie door vrouwen werd gedragen. Dana 
Linssen (NRC 11-2-’20): ‘coole Algerijnse chicks vol 
veerkracht’ (3 sterren). Belinda van de Graaff (Trouw 
13-2-’20): ‘bruisend drama waarin jonge vrouwen 
solidair zijn en het heft in eigen hand nemen’ 
(4 sterren). Sil Smit (Filmtotaal 13-2-’20): ‘Je voelt dat 
de actrices (…) willen dat dit verhaal verteld wordt’ 
(3,5 sterren). Smit vindt verder: ‘Eigenlijk 
zou Papicha in de markt moeten worden gezet als 
een 'young adult'-film. (…) Papicha is voor en door 
jongeren gemaakt die zich niet wensen te confor-
meren aan arbitraire religieuze mores en zou op 
middelbare scholen vertoond moeten worden.’ En 
daar heeft ze een punt. 

Dvd-video (jeugd) 

• De Russische animatiefilm Big trip van Vasiliy 

Rovenskiy en Natalya Nilova probeert aan te sluiten 
bij het succes van de Madagascar- en Kung Fu 
Panda-films. Een onhandige ooievaar bezorgt per 
ongeluk een babypanda bij de knorrige beer Patrick. 
Samen met haas Oscar gaat hij per boot op weg naar 
China om de baby bij zijn ouders te bezorgen. De 
reis is avontuurlijk en vol gevaren. En hoe moeten ze 
de baby zoet houden?  
 
Geluid (jeugd) 

• De titel van het 41e album van het ‘Kinderen voor 
Kinderen’-koor is En toen?. Het album bevat twaalf 
eigentijdse grappige, energieke, serieuze of 
gevoelige liedjes over onderwerpen die kinderen in 
de leeftijdsgroep van circa vier tot en met elf jaar 
aanspreken. Net als in voorgaande jaren sluit het 
titellied aan bij het thema van de Kinderboekenweek 
van de CPNB. Op de cd staat verder o.a. het 
openingslied van de Koningsspelen 2020 'Hand in 
hand’. Van elk lied is ook de karaokeversie 
opgenomen. 
 
Daisy-rom (jeugd) 

• In Avonturen van de dappere ridster vertelt 

Janneke Schotveld twaalf verhalen over de dappere 
ridster, die op haar fiets door de stad racet om 
anderen te helpen. Een bundel vol spannende 
verhalen over een dapper meisje dat haar verstand 
en moed gebruikt om anderen te helpen, met 
vanzelfsprekend diverse personages en subtiele 
positieve boodschappen. 
 
 

 
Vervallen aanbiedingen 
 
AVM 
 
2020-36-0391,  PGA Tour - 2K21 
jrg. 2020, afl. 40,  (Playstation 4). De titel komt 
nr. 0305 te vervallen en wordt in   
ppn 428875130 a.i.-week 44, 2020 met een 

ander bestelnummer 
opnieuw aangeboden. 
U dient opnieuw te bestellen.  

 
 

 
 
 
 
 

https://www.moviemeter.nl/director/48636
https://www.moviemeter.nl/director/48636


 

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 
 
2017-12-1509  Postma, Michiel..Saté, met 
ppn 409268437 het trefwoord: Oosterse 

recepten. Het trefwoord 
wordt: Satérecepten.  

2016-25-3671  Postma, Michiel..Saté, met  
ppn 404993125 het trefwoord: Vleesrecepten. 

Het trefwoord wordt: 
Satérecepten.  

 
SISO 
 
2019-26-3251  Examenbundel vmbo  
ppn 423233025 gt/mavo maatschappijkunde 

2020/2021, met het SISO-
nummer: 485.1. Het SISO-
nummer wordt: 485.5.  

2018-31-5346  Examenbundel vmbo  
ppn 419252541 gt/mavo maatschappijkunde 

2019/2020, met het SISO-
nummer: 485.1. Het SISO-
nummer wordt: 485.5.  

2017-27-4390  Examenbundel vmbo  
ppn 411297856 gt/mavo maatschappijkunde 

2018/2019, met het SISO-
nummer: 485.1. Het SISO-
nummer wordt: 485.5.  

2016-22-0799  Examenbundel vmbo  
ppn 403999340 gt/mavo maatschappijkunde 

2017/2018, met het SISO-
nummer: 485.1. Het SISO-
nummer wordt: 485.5.  

2014-28-3196  Examenbundel vmbo gt  
ppn 377438863 maatschappijleer 2 

2015/2016, met het SISO-
nummer: 485.1. Het SISO-
nummer wordt: 485.5.  

2013-23-2638  Examenbundel vmbo gt  
ppn 363358064 maatschappijleer 2 

2014/2015, met het SISO-
nummer: 485.1. Het SISO-
nummer wordt: 485.5.  

2012-27-5645  Examenbundel vmbo gt  
ppn 343710889 maatschappijleer 2 

2013/2014, met het SISO-
nummer: 485.1. Het SISO-
nummer wordt: 485.5.  

2011-21-1890  Examenbundel vmbo gt  
ppn 33445803X maatschappijleer 2 

2012/2013, met het SISO-
nummer: 485.1. Het SISO-
nummer wordt: 485.5.  

2010-48-2106  Examenbundel vmbo gt  
ppn 330643916 maatschappijleer 2 

2011/2012, met het SISO-
nummer: 485.1. Het SISO-
nummer wordt: 485.5.  

2019-47-2305  Brijde, Laura. Life goals, met  
ppn 424474085 het SISO-nummer: 308.4. 

Het SISO-nummer wordt: 
307.9.  

2017-12-1509  Postma, Michiel..Saté, met  
ppn 409268437 het SISO-nummer: Azië 

629.63. Het SISO-nummer 
wordt: 629.71.  

 
PIM 
 
2017-12-1509  Postma, Michiel..Saté, met  
ppn 409268437 het PIM-trefwoord: Oosterse 

keuken. Het PIM-trefwoord 
wordt: Vleesrecepten.  

 
Titel 
 
2020-15-1809  Joos, Ingird. Een gelukkikg  
ppn 427663733 brein door gezonde 

buikhersenen. De titel wordt: 
Een gelukkig brein door 
gezonde buikhersenen.  



 

 
 
 
 


