
 

 
 
 
       

    Aanschafinformaties week 29, 2021 
 

 

Mediaberichten 
 

 

Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  

• In de feelgoodroman De kleine theetuin in de 

duinen van Anne West vluchten, nadat hun succes-
volle zakelijke samenwerking is verbroken, twee 
nichtjes, zonder het van elkaar te weten, naar Texel 
om daar de verwaarloosde bakkerij van hun opa te 
redden. Met humor geschreven en geeft een mooie 
sfeertekening van het eiland. 
 
Non-fictie volwassenen  

• Ignace Bossuyt: De onvermoede schatkamer van 
de Duitse barokmuziek. Bij Duitse barokmuziek uit de 
tweede helft van de 17e eeuw denkt men al gauw aan 
Heinrich Schütz en Johann Sebastian Bach en daar 
stokt het dan meestal. Dat er echter tientallen andere 
Duitse componisten uit die tijd zeer de moeite waard 
zijn, betoogt de eminente professor uit Leuven in dit 
boek, waarin hij het leven en werk van zo’n vijftigtal 
barokgrootheden uit de periode 1650-1700 beschrijft. 
Onze recensent: ‘Van elk van hen wordt ook een 
muziekwerk van superieure schoonheid uitvoerig 
besproken: historisch, musicologisch en bij vocale 
muziek qua tekst. Het werk is rijkelijk voorzien van 
noten, literatuur, discografieën, QR-codes, luister-
voorbeelden op YouTube en diverse indexen. De 
uitgave is geschikt voor zowel meer muzikaal 
geschoolden als geïnteresseerde barokliefhebbers 
zonder veel kennis. Wat een pracht om te lezen en 
te beluisteren!’ 
 
Non-fictie jeugd 

• In Stinkers of instinkers : de gekste dierenweetjes 

(die toevallig vaak met poep te maken hebben) laten 
Nick Caruso & Dani Rabaiotti kinderen nadenken 
over allerlei gekke dierenweetjes waar vaak een 
luchtje aanzit... Is het bijvoorbeeld waar dat konijnen 
hun eigen poep opeten? Een boek, geestig vertaald 
door Jan Paul Schutten, waarbij je spelenderwijs van 
alles over dieren te weten komt. Vanaf ca. 6 t/m 9 
jaar, ook geschikt voor iets oudere kinderen die niet 
van lezen houden. 
 

 
Non-fictie jeugd en volwassenen 

• In Het hemelboek neemt Sarah Devos je mee 

in de wonderlijke natuurverschijnselen, die zich af-
spelen in/aan de hemel. Aan bod komen o.a. de 
opbouw van de atmosfeer, hoe je de soorten wolken 
herkent, hoe weertypes ontstaan, over optische 
fenomenen en hoe alles met elkaar samenhangt. 
Natuurlijk is er ook aandacht voor het klimaat-
probleem. Een prima naslagwerk met reuze 
interessante, best pittige materie voor volwassenen 
en jongeren vanaf ca. 13 jaar. 
 
Buitenlands jeugd 

• The boy in the field van Margot Livesey Margot is 
een boeiende familieroman voor een breed publiek 
over de nasleep van het vinden van een zwaarge-
wonde oudere jongen in een wei door drie tiener-
kinderen uit één familie in de buurt van Oxfordshire 
rond de eeuwwisseling (1999). Een van de 100 
meest opmerkelijke boeken van 2020 volgens 
The New York Times. Vanaf ca. 15 jaar. V/J 
AANBIEDING. 
 
Buitenlands volwassenen 

• In Our darkest night van Jennifer Robson  moet 
Nina, een Joods meisje in Venetie ͏̈, tijdens de 
Tweede Wereldoorlog offers maken om haar familie 
te redden. Omdat de nazi's alle Joden op transport 
zetten, wordt Nina naar het platteland meegestuurd 
met Nico Gerardi, een jonge priesterstudent. Zij 
moeten zich voordoen als een jong, pasgetrouwd 
stel. Maar ook daar zijn zij niet veilig. Het is een 
prachtig geschreven roman en beschrijft de Joodse 
situatie in zeer emotionele termen. Zeer aan-
bevolen.      

 



 

Dvd (volwassenen) 

• Jill Gevargizian: The Stylist. Deze week twee 

horrorfilms waarin een link wordt gelegd met een 
sociaal thema. Naast ‘Jakob’s wife’ (bestelnummer: 
2021233414) is dat ‘The stylist’. Daarin gaat het om 
een eenzame, sociaal onhandige kapster die ter 
compensatie meer wegknipt dan alleen haar. Frank 
Heinen (Cinemagazine juni 2021): ‘aparte kruis-
bestuiving van drama en horror die zich focust op 
thema’s als eenzaamheid, obsessie en sociale 
onhandigheid (…) behoorlijk bloederig en ongeschikt 
voor zwakke magen (…) graaft niet diep genoeg door 
in Claire’s psyche om van deze kruisbestuiving van 
horror en drama een onvergetelijke karakterschets 
van een zieke geest te maken (3 sterren). Meagan 
Navarro (Bloody Disgusting 7-10-’20): Gevargizian 
heeft een heldere visie op haar sympathieke 
psychopaat; geraffineerde weergave van een 
ontluikende seriemoordenaar (3,5 sterren van 5). 

• Travis Stevens: Jakob’s wife. Deze week twee 

horrorfilms waarin een link wordt gelegd met een 
sociaal thema. Naast ‘The stylist’ (bestelnummer 
2021233424) is dat ‘Jakob’s wife ‘. In deze film met 
twee genre-veteranen in de hoofdrollen gaat het om 
een predikantsvrouw die ongelukkig is in haar saaie 
huwelijk en de kans krijgt te kiezen voor een op-
windend bestaan als vampier. Over de uitwerking 
hiervan wisselen de recensenten van mening, maar 
over het algemeen is die positief. Frank Swietek (One 
Guy’s Opinion 14-5-’21): Deze fabel over de midlife 
crisis van een vrouw in horrorvorm is zowel niet eng 
als grappig genoeg en heeft ook inhoudelijk niets bij 
te dragen (beoordeling C-). Sheila O’Malley 
(RogerEbert 16-4-’21): Een inzichtelijk en vaak erg 
grappig commentaar op de beperkingen die het 
huwelijk aan vrouwen oplegt (3 sterren van 4). 
 
Blu-ray (volwassenen)  

• Justin Roiland en Dan Harmon: Rick and Morty – 

seizoen 1-4’. De ‘back to the future’-films zijn 
inmiddels klassiekers geworden. Ze inspireerden 
Justin Roiland tot een serie korte animatiefilms, als 
parodie daarop. Samen met Dan Harmon bouwde hij 
die serie uit tot ‘Rick and Morty’ over een wat on-
orthodoxe en onaangepaste wetenschapper en zijn 
kleinzoon, die al vier seizoenen lang alom wordt 
bejubeld om zijn hilarisch absurdisme, hoewel hier en 
daar ook een enkele kanttekening wordt geplaatst. 
VN (24-11-’17): “Toch laat de serie zich te veel 
verleiden en vastketenen door het cliché van de 
‘geniale antiheld’ Rick. Zijn onvermogen om met zijn 
gevoelens om te gaan is meer gebrek aan verbeel-
ding dan een interessant karaktermanco” (beoorde-
ling: 7). Joris Belgers (Trouw 19-10- 2017): ‘intelligent 
geschreven, subtiel hilarisch en origineel (…) wat de 
serie zo sterk maakt: absurdisme, relativeringsver-
mogen en een flinke bak zelfspot’. Pim van den Berg 
(Filmkrant 2-6-’20): ‘optimaal gebruik van de vrijheid 
van tekenfilms om uit te beelden wat je je maar wilt 
(…) getekend, geregisseerd en gemonteerd met een 
zeldzame zorgvuldigheid.' Ook op dvd beschikbaar: 
bestelnummer 2021244335. 

 

Daisy-roms (volwassenen) 

•  De tuinen van Buitenzorg van Jan Brokken is 

gebaseerd op openhartige brieven die zijn moeder 
Olga vanaf 1935 vanuit Makassar (Celebes) aan haar 
zus in Nederland schreef. Brokken schetst haar leven 
in Nederlands-Indië als echtgenote van een predikant 
en slachtoffer van de Japanse bezetting. 
 
Dvd-video (jeugd) 

•  De bioscoopfilm Woezel & Pip: op zoek naar de 

sloddervos! is gebaseerd op de boeken van Guusje 
Nederhorst. Er verdwijnt van alles uit de Tovertuin, 
zelfs het verjaardagscadeau voor Wijze Varen. De 
hondjes Woezel en Pip gaan met hun vriendjes en 
met hun logé Charlie op zoek naar de Sloddervos. 
Die neemt alles mee wat je niet goed opruimt. De 
animatie is in 2D in de vertrouwde stijl. 
 
Games (jeugd) 

•  Het simulatiespel Horse club adventures is 
gebaseerd op de speelgoedlijn Horse Club. Als 
speler breng je samen met je paard de zomer-
vakantie door op manege Lakeside, waar je kennis-
maakt met de vriendinnen Hannah, Sarah, Lisa, Sofia 
en hun paarden. 
 
 
 

Gewijzigde release-datum 
 
2021-11-3437 (DVD)  The war below, 
ppn 432486380 a.i.-week 18, 2021 is 

niet leverbaar.  
 De release is uitgesteld.  
 Uw bestelling wordt niet 

in nota gehouden.  
 Is de nieuwe release-

datum definitief bekend 
dan zal de DVD op-
nieuw worden aange-
boden in ons AVM 
weekaanbod. 

 
 
 



 

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 
 
 
Hoofdwoord  
 
2020-37-0730  S. Christina.  
ppn 42854892X  Heks van vuur en oorlog. 

Het hoofdwoord wordt: 
Christina, S.  

 
Titel  
 
2020-06-2245 Benavent, Elísabet.  
ppn 42755795X Sex & shangria. 
 De titel wordt: Sex & sangria.  
 
Leeftijdsindeling 
 
2021-14-5157  Kraijo, Ineke. Het geheim  
ppn 430690789 van de smid : theaterlezen 

over beroepen, leeftijds-
indeling: a. Leeftijdsindeling 
wordt: b.  

2021-12-4158  Schröder, Jette. Daisy in  
ppn 432599754 love, leeftijdsindeling: b. 

Leeftijdsindeling wordt: c.  

 
 

AVM 
 
Hoofdwoord 
 
2021-15-5729 Seresia, Winok.  
ppn 432977600 Bubbelliedjes.  
 Het hoofdwoord wordt: 

Bubbelliedjes. 
 



 

 


