
 

 
 
 
       

    Aanschafinformaties week 28, 2020 
 

 

Mediaberichten 
 

 

Bij dit nummer 
 
 
 

 
Algemene mededeling 
 
Door een aantal onvoorziene omstandigheden, 
waaronder een geringe aanvoer, vallen de aantallen 
van dit weekaanbod, deze week lager uit dan 
beoogd. 
 

 
 
 
Fictie volwassenen  

• In a.i.-week 28, 2020 veel moois uit het buiten-
land, onder andere uit Frankrijk en Duitsland. Zo is er 
uit Frankrijk de in 2019 met de Prix Goncourt 
bekroonde roman De mensen leven niet allemaal op 
dezelfde manier  van Jean-Paul Dubois, over een 
Fransman die vanuit de gevangenis terugkijkt op zijn 
leven. ‘Een prachtig verhaal, boeiend verteld, vlot 
geschreven, heel menselijk en ontroerend‘, aldus de 
recensent.  

• Een andere boeiende terugblik vinden we bij 
Philippe Besson in Lieg voor mij, waarin hij terugkijkt 
op zijn eerste homoseksuele liefde toen hij 17 jaar 
oud was. Een roman die doet denken aan en even 
lyrisch beschreven wordt als Call me by your name 
van André Aciman.  

• Tot slot uit Frankrijk ook het historische, ‘omge-
keerde migratieverhaal’ Mathilde van de eerder met 
de Prix Goncourt bekroonde Leïla Slimani, waarin 
een Franse vrouw kort na de Tweede Wereldoorlog 
haar kersverse Marokkaanse echtgenoot volgt naar 
een boerderij in Marokko, waar de integratie haar niet 
al te makkelijk valt. 

• Uit Duitsland is er de roman De smaak van wilde 
peren van Ewald Arenz, dat de shortlist voor de 
Duitse Boekhandelsprijs haalde. Een uit een instel-
ling weggelopen tiener met anorexia-problemen vindt 
onderdak op een boerderij van een alleenstaande 
boerin. ‘Arenz weet in prachtige, poëtische en 
filmische beschrijvingen, vanaf de start van het boek 
de lezer te imponeren’, aldus de recensent. 
 

 

• Verder uit Duitsland het tweeluik Raak me niet en 
Verlies me niet van Laura Kneidl over de relatie 
tussen Sage en Luca. Een young adult-tweeluik dat 
wekenlang in de Duitse bestsellerlijsten stond en de 
award voor beste romance kreeg op LovelyBooks. 

• Van eigen bodem is zeker vermeldenswaard de 
roman Het zal je moeder maar wezen van 
cabaretière Karin Bruers, waarin de hoofdpersoon 
haar dementerende moeder uit het verpleeghuis 
ontvoert om thuis zelf voor haar te gaan zorgen. 
Een bijzondere kijk op omgaan met dementie, waarbij 
de recensent over de auteur schrijft: ‘Zij neemt geen 
blad voor de mond, gaat de confrontatie aan en is 
niet bang buiten de lijntjes te kleuren’. 
 
Non-fictie volwassenen  

• Stadsflora van de Lage Landen van Ton Denters 

is een gids voor het determineren van zo'n 800 in 
steden voorkomende wilde planten, met tips en 
wandelingen om deze planten in 26 steden in Neder-
land en Vlaanderen te gaan bekijken. Zal velen aan-
spreken, zowel botanisch geschoolden als onge-
schoolden.  

• Van de Amerikaanse wetenschapsjournalist David 

Quammen is Zoönose : hoe dodelijke ziekten van 
dier naar mens overspringen. Deze derde druk is 
aangevuld met een nawoord over het coronavirus. 
De uitleg is helder en boeiend, de auteur hanteert 
een bonte mengeling van onder meer interviews, 
reportages en anekdotes. 
 
Non-fictie jeugd  

• Welke gadgets en afluisterapparatuur gebruiken 
spionnen? Wat hebben duiven en dolfijnen met 
spionage te maken? In Spionage : van geheime 
codetaal tot vergiftigde tandpasta (bestelnummer:  
2019-47-2692) vertellen Lars Bové en Yannick 
Pelegrin van alles over geheime diensten, wapens, 
codetaal en speciale missies. Ook hoe je zelf een 
spion kunt worden, komt in dit boek met veel 
stripachtige kleurenillustraties en doetips aan bod. 
Voor (leesvaardige) spionnen in spe van ca. 10 t/m 
14 jaar.  
 



 

Dvd en Blu-ray 

• De Amerikaanse Autumn de Wilde maakt haar 

debuut als speelfilmregisseur met een nieuwe 
verfilming van Emma, het boek dat Jane Austen in 
1815 schreef. In de titelrol zien we Anya Taylor-Joy 
als Emma Woodhouse, de verwende jongste dochter 
van een rijke weduwnaar. Na het huwelijk van haar 
zus en haar gouvernante voelt Emma zich eenzaam 
en probeert de mannen en vrouwen in haar omge-
ving aan een goede partij te koppelen.  

• Het regiedebuut van Jeff Fowler is een live-

actionfilm met een geanimeerde hoofdpersoon, 
gebaseerd op de populaire Sega gamefranchise 
Sonic the hedgehog. Sonic is een egel die op een 
jongen lijkt en supersnel kan rennen. Wanneer Sonic 
zijn planeet Mobius moet verlaten komt hij terecht op 
aarde in het stadje Green Hills, Montana. Hij sluit 
vriendschap met de vriendelijke sheriff Tom 
Wachowski (James Marsden), maar kunnen ze 
samen Dr. Robotnik (Jim Carey) verslaan?  

 
 

 
 
 
 
 



 

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 
 
 
Leeftijdsindeling 
 
2019-46-1595  Bruin, Colette de.  
ppn 424203162 Draaikolken in Luna's hoofd, 

non-fictie jeugd met leeftijds-
aanduiding: AJ 462.4, wordt: 
leeftijdsaanduiding: J 462.4. 

 
 
 



 

 


