
 

 
 
 
       
    Aanschafinformaties week 39, 2017 
 
 
Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• De klassieker uit 1931 Midden in een jazztijd van 
de Deense auteur Knud Sønderby (1909-1966) 
speelt zich af in de jaren twintig in Kopenhagen. 
Rechtenstudent Peter Hasvig worstelt met de 
uitdagingen van het leven. Het verhaal geeft een 
prachtig kijkje in een andere tijd. 
• Speciaal voor het jubileumjaar van René Magritte 
- in 2017 is het vijftig jaar geleden dat de Belgische 
surrealist overleed – schreef Toni Coppers de thriller 
De zaak Magritte. Een moordenaar laat bij zijn slacht-
offers steeds een briefje achter met de boodschap 
‘Ceci n'est pas un suicide’, een verwijzing naar 
Magritte dus. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Groene burgers van Martin Nordin is een kook-
boek met 31 recepten voor vegetarische hamburgers 
en recepten voor broodjes, toppings en bijgerechten. 
Een uitgebreid en origineel boek, vooral nuttig als 
inspiratiebron voor de meer ervaren vegetarische 
thuiskok. Voor mensen die organisch en bewuster 
willen eten. 
• Voor 't gewone leven ongeschikt van Pieternella 
Martina Teunissen-Nijsse is een biografie van 
schrijfster Clare Lennart (1899-1972) die een indruk-
wekkend oeuvre produceerde. Geeft een levendig 
beeld deze complexe, veelzijdige vrouw en haar zeer 
onconventionele leven. Met foto’s en ander beeld-
materiaal. 
 
Fictie jeugd 
• Scharminkel uit de steentijd van Aaron Reynolds 
is een graphic novel rond de avonturen van Hannes 
Hunebed, een jongen uit het stenen tijdperk. Humor 
staat centraal. Ook komen lezers aardig wat te weten 
over de prehistorie. Het is opgebouwd als stripboek, 
daarnaast geeft Hannes in korte teksten in kleine 
gele kaders commentaar op zijn belevenissen. 
Boemboek: full-colour boeken vol spanning, actie, 
goeie grappen en plaatjes (www.boemboek.nl). 

 
• Een onverwachte vriendschap en Herrie in het hol 
zijn twee boeken van Julian Gough over de heel 
verschillende Beer en Konijn die vriendschap sluiten. 
Opvallend rijk geïllustreerd met humoristische 
tekeningen in zacht grijze tinten en een steunkleur,  
die meermaals een hele spread beslaan. Humo-
ristisch en vlot leesbare verhalen, met rake obser-
vaties en een licht filosofische ondertoon.  
• Eddie (10) woont in een voormalig schoolgebouw 
met een enorme zolder, waar hij niet mag komen. Als 
het mysterieuze meisje Linea tijdelijk bij hen intrekt, 
neemt ze Eddie mee naar De Grote Verboden Zolder 
waar ze grappige en griezelige geesten ontmoeten. 
De grote verboden zolder is een fantasievol en 
levendig verhaal van Edward van de Vendel. Het is 
grappig en bevat ook de nodige spanning. Hoog-
staande jeugdliteratuur, met het thema van de 
Kinderboekenweek 2017. 
• In Mijn zusje heeft het kleinste huis vertelt een 
vrolijk kindje op gele laarsjes over de huizen waarin 
al haar familieleden wonen. Maar het allerfijnste en 
kleinste huisje is toch wel mama’s buik, waarin een 
klein zusje groeit. Op iedere spread staat een ander 
knus huis centraal. De korte tekstjes in goedlopend 
rijm hebben een prettig voorleesritme. Marjet 
Huiberts is bekend van o.a. de serie over Aadje 
Piraatje en 'We hebben er een geitje bij', dat in 2016 
Prentenboek van het Jaar was.  
 
Non-fictie jeugd 
• Dag poes! Bevat twintig kattenportretten, 
getekend door Mies van Hout. De gerenommeerde 
schrijvers Bette Westera, Koos Meinderts, Sjoerd 
Kuypers, Hans en Monique Hagen schreven versjes 
bij de verschillende portretten. De geestige, grappige 
versjes sluiten perfect aan bij de eigenwijze, 
sprekende illustraties van gigantische katten in alle 
kleuren van de regenboog. Zowel de houding als de 
gezichtsuitdrukking van de kat spreken boekdelen.  
 
Buitenlandse fictie 
• La tresse is het debuut van Laetitia Colombani. 
Drie vrouwen zijn vervlochten door hoofdhaar. Smita 
uit India, Giulia uit Sicilië en een carrièrevrouw uit 
Canada. Colombani vlecht de levens van de vrouwen 
in heldere, verzorgde taal tot een ontroerend boek. 
De vlecht als metafoor en als werkelijkheid staat 
symbool voor de kracht van vrouwen. 

http://www.boemboek.nl/


 
• The hate U Give van Angie Thomas is een vlot en 
met humor verteld verhaal. In de VS een bestseller 
en een verfilming is aangekondigd. Starr (16) leeft in 
twee werelden, gaat naar een dure school, woont in 
een arme wijk. Dan wordt haar jeugdvriend door de 
politie doodgeschoten en is Starr de enige die exact 
weet wat er is gebeurd. V/J Aanbieding. 
• DCI Carol Jordan en profiler Tony Hill vinden het 
lijk van een jonge vrouw in een uitgebrande auto. 
Daarna nog een vrouw dood. Beiden blijken eerst 
gewurgd en beiden hadden kort daarvoor een bruiloft 
bezocht. Insidious intent is de nieuwste Val 
McDermid. Er zijn de nodige twists en er is een 
geslepen moordenaar met wraakgevoelens die het 
team in de maling neemt. 
• De blanke jongen Junebug houdt de kleine 
tabaksboerderij draaiende en zijn enige toeverlaat is 
zijn soulmate, het zwarte meisje Fancy. Door toe-
doen van de KKK zijn zij genoodzaakt naar New York 
te vertrekken, tot zover het ‘coming of age’ verhaal. 
Als Junebug als scherpschutter naar Vietnam moet, 
verandert The last road home van Danny Johnson in 
een rauwe oorlogsroman, vlot leesbaar en met goed 
uitgewerkte karakters.  
 
Dvd en Blu-ray 
• In de superheldenfilm Wonder Woman van Patty 
Jenkins is de Israëlische actrice Gal Gadot te zien in 
haar eerste hoofdrol. Het DC Comics-personage 
Wonder Woman werd bedacht in 1941. Prinses 
Diana wordt opgevoed door haar moeder, de 
Amazone-koningin Hippolyta, op een paradijselijk 
Grieks eiland. Wanneer de Amerikaanse piloot Steve 
Trevor (Chris Pine) op het eiland neerstort, vertelt hij 
haar over de Eerste Wereldoorlog en vertrekt ze met 
hem naar Londen, om een einde te maken aan het 
onrecht. Daar groeit Diana uit tot Wonder Woman. 
Waarschijnlijk is dit het eerste deel van een reeks. 
• King of the Belgians is een mockumentary van het 
Amerikaans-Belgische filmechtpaar Jessica 
Woodworth en Peter Brosens. Nicolas III, koning der 
Belgen (Peter Van den Begin) is op staatsbezoek in 
Istanbul wanneer het bericht komt dat Wallonië de 
onafhankelijkheid heeft uitgeroepen. Nicolas wil zo 
snel mogelijk naar zijn land, maar door een 
zonnestorm zijn alle luchtverkeer en communicatie 
onmogelijk. Met de hulp van een Britse 
documentairemaker die bezig is met een film over de 
koning, reist hij via de Balkan naar België, een reis 
vol bijzondere ontmoetingen waarin de koning de 
vrijheid proeft.  
 

Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2017-29-5789,  Grisham, John. The whistler. 
jrg. 2017, afl. 38 De titel komt te vervallen 
ppn 411866028 vanwege een verkeerde prijs. 

De titel wordt zo spoedig 
mogelijk opnieuw aange-
boden.  

 
 
Gewijzigde release-datum 
 
De dvd The teacher, bestelnummer 2017-24-1743, 
a.i.-week 35, 2017, zal niet verschijnen.  
Uw bestelling wordt niet in nota gehouden. 
 
De release van de dvd Teenage Mutant Ninja Turtles. 
Seizoen 5, Volume 1 The cult of Shredder, 
bestelnummer 2017-28-5367, a.i.-week 35, 2017 is 
voor onbepaalde tijd uitgesteld.  
Uw bestelling wordt niet in nota gehouden. 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
 
2017-20-5402 Boeket van verlangen, met  
ppn 410948802 het hoofdwoord: Overbosch, 

Evelien. Het hoofdwoord 
wordt: Burgers-Drost, Julia. 

2016-50-0085  Miedema-Dekkers, Felicia.  
ppn 410582832 Franciscus, Sacro Monte en 

het Ortameer. Het hoofd-
woord wordt: Dekkers, 
Felicia. 

 
SISO 
 
2017-23-0661 Brundle, Harriet.  
ppn 410806005 Christendom, met het SISO-

nummer: 230. Het SISO-
nummer wordt: AJ 230.  
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