
 

 
 
 
       

    Aanschafinformaties week 50, 2022 
 
 

Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Marías, Javier: Tomas Nevinson. 
De lezer volgt het verhaal van Tomas Nevinson, 
werkzaam bij de geheime dienst. Het is 1997 en 
hij woont in Madrid. Hij krijgt de bijzondere 
opdracht om een oud-IRA-terroriste op te 
sporen en om het leven te brengen. Het boek 
is een reflectie op de grenzen van mogelijk-
heden en stelt grote vragen over moraliteit en 
moord. De auteur won meerdere prestigieuze 
literaire prijzen, zoals de National Novel Prize, 
de Premio Nonino en de Premio Rómulo 
Gallegos. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Scott, Brett: Cloudmoney : de strijd om cash, 
credit en crypto. 
Een boek over geldzaken en het digitale 
tijdperk. Big Tech en Big Finance hebben 
groot belang bij de digitalisering van geld,  
stelt journalist Brett Scott. Er woedt een ‘war 
on cash’. In dit boek legt Scott bloot wat de 
verschillende vormen van geld van elkaar 
onderscheidt – op technisch, politiek en 
cultureel vlak – en wat de gevolgen van deze 
war on cash zijn voor de samenleving.  
 
Fictie jeugd 
•  Meer, Edwin van der: Geen gekke dingen 
doen! : de klas uit '41. 
Een jeugdroman over een Nederlandse 
schoolklas tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Het is 1941 en de oorlog komt langzaam de klas 
van meester Weijs binnen. Er is steeds minder 
te eten en Joden mogen bijna nergens meer 
naartoe. Meester Weijs heeft een hekel aan 
Duitsers maar wil gedoe voorkomen. De 
kinderen komen in een lastige situatie. Wat is 
eigenlijk goed en fout? Zitten er foute 
kinderen in de klas? En kunnen ze nog wel 
blijven spelen met Iza? Met cartooneske zwart-
wit illustraties. Vanaf ca. 10 jaar. 

 
Non-fictie jeugd  
• Haring, Bas: Kunstmatige intelligentie is niet 
eng. 
Een informatief jeugdboek over de mogelijk-
heden en bedreigingen van kunstmatige 
intelligentie. Het boek gaat in op wat kunst-
matige intelligentie is, in hoeverre algoritmes 
de toekomst zullen bepalen en hoe het zou 
voelen wanneer er apparaten gaan bestaan die 
slimmer zijn dan mensen. Kunstmatige intelli-
gentie kan het leven van de mens makkelijker 
maken met al zijn mogelijkheden, maar wat 
zijn de bedreigingen als computers tot steeds 
meer in staat zullen zijn? In opgewekte en 
informatieve stijl geschreven, met relatief veel 
lopende tekst. Met enkele illustraties in kleur.  
De auteur promoveerde in de Kunstmatige 
Intelligentie en is bijzonder hoogleraar Publiek 
begrip van wetenschap aan de Universiteit 
Leiden. Hij weet als geen ander ingewikkelde 
onderwerpen toegankelijk te maken voor 
grote groepen lezers en kreeg hiervoor de 
Duidelijketaalprijs. Zijn debuut 'Kaas en de 
Evolutietheorie' werd bekroond met de 
Gouden Uil voor jeugdliteratuur en de Eureka!-
prijs voor populairwetenschappelijke literatuur. 
Vanaf ca. 12 jaar. 
 
Buitenlands volwassenen 
• Thunberg, Greta: The climate book. 
Een informatief boek over klimaatverandering 
dat toont hoe de vele crises op aarde met 
elkaar samenhangen en hoe en waarom de 
wereld verandert. Het boek bestaat uit vijf 
delen: Hoe het klimaat werkt, Hoe onze 
planeet verandert, Hoe het ons beïnvloedt, Wat 
er eraan hebben gedaan en Wat we nu 
moeten doen. Met bijdragen van meer dan 
honderd vooraanstaande wetenschappers, 
leiders, activisten en publicisten. Daarnaast 
deelt Greta haar eigen verhalen over haar 
leerproces en onthult ze hoezeer de bevolking 
in het ongewisse is gelaten. Met illustraties in 
kleur. De auteur won meerdere literaire prijzen, 
zoals de Fritt Ord Award en de TIME Person of 
the Year. 



 

Dvd-video (jeugd) 
• De legende van Samoerai Henk - Paws of 
Fury : The. 
De vrolijke hond Henk droomt van een leven 
als samoerai in een land waar katten de baas 
zijn. Terwijl alle katten hem wantrouwen, 
neemt Jimbo, ooit een grote samoerai, Hank 
met veel tegenzin onder zijn hoede. Samen 
moeten ze vechten om hun stad te be-
schermen tegen de gevreesde generaal. 
‘De Legende van Samoerai Henk’ werd 
gecreëerd door Rob Minkoff en is losjes 
gebaseerd op de westernfilm ‘Blazing Saddles’ 
(1974) van Mel Brooks. Met stemmencast: 
Buddy Vedder (‘Goede tijden, slechte tijden’) 
als Henk, Murth Mossel (rapper/acteur) als 
Jimbo, Frits Lambrechts (‘Komt een man bij 
de dokter’) als Shogun, Charly Luske 
(‘K3 Bengeltjes’) als Ika Chu, Simon Zwiers 
(‘New Kids Nitro’) als Chuck en Rob van de 
Meeberg (‘Flodder 3’) als Ogha.  
IMDb-score: 5,7/10. Vanaf ca. 6 jaar. 
• Strijder. 
De 12-jarige vrienden Dylan en Youssef denken 
maar aan één ding; de Touzani Cup winnen. 
Alleen met het beste team komen ze een stap 
dichter bij hun droom: profvoetballer worden. 
Wanneer Dylan een heftig ongeluk krijgt, staat 
niet alleen deze droom, maar ook hun vriend-
schap op het spel. De eerst onafscheidelijke 
vrienden trainen niet meer samen. Youssef 
traint met het team en Dylan met de stoere 
skater Maya, het meisje op wie hij een oogje 
heeft. Dylan doet er alles aan om terug te 
keren in het team. Daarbij krijgt hij hulp van 
zijn grote voetbalheld Soufiane Touzani, een 
ras-optimist die zegt dat alles mogelijk is, als je 
maar doorzet. Zal het de jongens lukken om 
samen de Touzani-cup te winnen?  
IMdB score: 7/10. Vanaf ca. 9 jaar 

Daisy-rom (jeugd) 
•  Mastenbroek, Bianca: 4328. Dochter van 
een Zwarthemd. 
Integrale weergave van het gelijknamige boek 
dat aangeboden is in a.i.-week 24, 2022. 
Een aangrijpende young adult-roman geba-
seerd op ware gebeurtenissen. Mei 1945. De 
oorlog is voorbij, maar niet voor de zeventien-
jarige Antje Buursma. Als dochter van een 
hooggeplaatste NSB’er zit ze gevangen in 
kamp Westerbork. Daar wordt ze niet als 
mens, maar als nummer behandeld en Antje 
vraagt zich af waar ze dit aan verdiend heeft. 
En misschien nog wel belangrijker: wat heeft 
haar vader in de oorlog misdaan?  
Vanaf ca. 15 jaar. 
 



 

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 
Catalogusonderhoud. 
 
 
Boeken 
 
Hoofdwoord 
 
2022-23-1074  Heel Holland bakt  
ppn 436564718 Kinderdagboek Seizoen 3. 

Het hoofdwoord wordt: 
Steenstra, Martine. 

 
Trefwoorden 
 
2021-49-0174  Mouha, Sanne.  
ppn 43700077X Cholesterol, met de 

trefwoorden: Cholestorol-
gehalte + Kookboeken. 
Het trefwoord wordt: 
Dieetrecepten; 
cholestoralgehalte.  

2022-11-1192  Descamps, Ghylenn.  
ppn 435621912 Pop-up wenskaarten, met 

het trefwoord: Pop-ups. 
De trefwoorden worden: 
Wenskaarten; handen-
arbeid + Pop-ups; 
handenarbeid.  

2022-38-2413 Joukje Akveld.  
ppn 437446301 Een kleine geschiedenis 

van de mens door 
dierenogen, met het 
trefwoord: Dieren. 
De trefwoorden worden: 

 Dieren ; cultuur-
geschiedenis + en: mens-
dier relatie. 

 

PIM 
 
2021-49-0174  Mouha, Sanne.  
ppn 43700077X Cholesterol, met het PIM-

trefwoord: Hart- en 
vaatziekten. Het PIM-
trefwoord wordt: 
Dieetrecepten.  

2022-11-1192  Descamps, Ghylenn.  
ppn 435621912 Pop-up wenskaarten, met 

het PIM-trefwoord: Pop-
ups. Het PIM-trefwoord 
wordt: Wenskaarten.  

2022-38-2413 Joukje Akveld.  
ppn 437446301 Een kleine geschiedenis 

van de mens door 
dierenogen, met het 

 PIM-trefwoord: Dieren. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
cultuurgeschiedenis. 

 
SISO 
 
2020-13-0044  Kal. Victor.  
ppn 426281934 De list van Spinoza, met 

het SISO-nummer: 155.3. 
Het SISO-nummer wordt: 
155.2.  

2016-51-0617  De boemerang van  
ppn 407739009 oorlog en geweld, met 

het SISO-nummer: 155.3. 
Het SISO-nummer wordt: 
155.2.  

2021-49-0174  Mouha, Sanne.  
ppn 43700077X Cholesterol, met het 

SISO-nummer: 629.55. 
Het SISO-nummer wordt: 
629.5.  

2022-38-2413  Joukje Akveld.  
ppn 437446301 Een kleine geschiedenis 

van de mens door 
dierenogen, met het  

 SISO-nummer: 592.1. 
 De SISO-nummers 

worden: 909 + en: 592.9. 
 
Leeftijdsindeling 
 
2022-25-2808  Bie, Lotje van der. 
ppn 436698765 Flits en het hanenhotel, 
 leeftijd: a. Leeftijd 

wordt: b. 
 
 
 
 



 

 
 
 


