
 

 
 
 
       

    Aanschafinformaties week 40, 2020 
 

 

Mediaberichten 
 

 

Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  

• In De supperclub van Lara Williams bedenkt 

Roberta, die veel van koken houdt, een geheim 
genootschap van vrouwen die het moe zijn om in 
het gareel te lopen. De vrouwen feesten en houden 
bacchanalen met uitgebreide maaltijden. Rauw, 
hilarisch en expliciet. Ook in de a.i.’s deze week (a.i.-
week 40, 2020) de Engelstalige uitgave, Supper club. 
 
Non-fictie volwassenen  

• Gerard van Doornum & Ton van Helvoort  – 

Corona & Co : een eeuw onderzoek naar virussen in 
Nederland. De voortwoekerende corona-epidemie 
vormt de aanleiding tot een tsunami aan boeken 
waarin deze aandoening vanuit allerlei invalshoeken 
wordt behandeld. Dit boek is één van de betere: een 
geschiedenis van de medische virologie in Neder-
land. De vijf bekendste virussen (zoals pokken, 
mazelen en poliomyelitus) worden besproken. Neder-
landse instituten en laboratoria met hun inbreng 
passeren de revue. Het is boeiend om te zien hoe 
bewezen werd dat virussen bestaan, hoe ze uiteinde-
lijk zichtbaar gemaakt konden worden met behulp 
van elektronenmicroscopen en hoe kweekmethodes 
ontwikkeld werden. En natuurlijk de bestrijding van 
virussen en de ontwikkeling van entstoffen. Neder-
landse instituten en laboratoria met hun inbreng 
passeren de revue. De stand van zaken juni 2020 ten 
aanzien van Covid 19 sluit het geheel af. 

• William Shakespeare: Julius Caesar & Antonius 

en Cleopatra. William Shakespeare: King Lear.  
Altijd al Shakespeare willen lezen, maar zijn werk 
altijd te moeilijk leesbaar of te ontoegankelijk 
gevonden? Dan heb je nu geen excuus meer, want 
er verschijnen de laatste tijd diverse vertalingen van 
werk van de grote meester in gewoon Nederlands. 
Het aanbod bij week 40 bevat twee van die ver-
talingen. De eerste betreft zowel ‘Julius Ceasar’ als 
‘Antonius en Cleopatra’, beide toneelwerken opnieuw 
vertaald door Malcolm Van Dijke en verschenen via 
het platform Brave New Books. Dit is de vierde ver-
taling in een serie van vijf die Van Dijke van het werk 
van Shakespeare heeft gemaakt, in relatief modern  

 
Nederlands, dus niet echt in de hedendaagse spreek-
taal. Onze recensent: ‘Dat heeft als voordeel dat de 
teksten wel heel begrijpelijk zijn, maar toch nog het 
karakter en de statigheid van een andere tijd hebben 
behouden. Het boek is een leesboek, terwijl de 
diverse rollen wel met kapitalen zijn afgedrukt en de 
handelingen cursief tussen haakjes staan aangeven. 
Het is een kleine moeite om het boek om te vormen 
tot een script.’ Het andere werk is King Lear, vertaald 
en toegelicht door Peter Verstegen en verschenen bij 
Uitgeverij De wilde tomaat. Onze recensent: ‘Deze 
nieuwe tekst in modern Nederlands van een ervaren 
en zorgvuldige vertaler leest goed en speelt waar-
schijnlijk ook goed, hoewel kenners altijd over een 
detail kunnen ruziën. Al lezend raakt men geboeid en 
vergeet men vrij makkelijk de oorspronkelijke tekst. 
De uitgave wordt compleet gemaakt door een (erg 
kort) voorwoord en zeer bruikbare en noodzakelijke 
verklarende noten.’ Ook aanbevolen voor middelbare 
scholen die aandacht aan de Europese literatuur of 
cultuurgeschiedenis besteden. 

 
Fictie jeugd  

• Binnen het enorme aanbod hardkartonnen peuter-

boeken over dieren is Dier van hier van Jasper van 
Gestel een opvallende, stoere uitgave. Het concept 
is bekend: op elke pagina een dier, met de naam, bij 
voorkeur met lidwoord, eronder. Maar de uitstraling 
is totaal anders: geen schattige, aaibare dieren die 
je vriendelijk aankijken, maar ruige tekeningen in 
robuuste lijnen en letters in vette kapitalen eronder. 
Voor dreumesen en peuters vanaf ca. 1,5 jaar.   
 
Non-fictie jeugd  

• Wist je dat een raaf en wolf samen jagen? En dat 
een mier een bladluis melkt? In Dier vrienden : een 
boek vol beestige duo's van Coco & June ontdek je 
welke dieren nog meer elkaar helpen en zo bijzon-
dere vriendschappen hebben. Net als in Dier boek : 
ik lees van Aasgier tot Zeedraak hebben de auteurs 
wederom gezorgd voor heldere teksten en mooie, 
realistische kleurenillustraties. Vanaf ca. 8 t/m 10 
jaar.  



 

• In De klassieke wereld in 100 woorden van Clive 

Gifford maken kinderen kennis met vijf oude bescha-
vingen rond de Middellandse Zee, namelijk de 
Egyptenaren, Foeniciërs, Minoërs, Grieken en 
Romeinen. Via honderd steekwoorden die verwijzen 
naar o.a. een plaats, persoon, voorwerp, uitvinding of 
gebeurtenis wordt een beeld geschetst van de 
klassieke wereld. Rijk geïllustreerd met grote 
gestileerde kleurenillustraties. Vanaf ca. 10 t/m 14 
jaar. 
 
Fictie buitenlands volwassenen Engels (V/J) 

• Deze a.i.-week 40, 2020 bieden we in het cluster 
Extra aanbieding; Speciaal pakket een drietal 
Penguin Readers aan in verschillende niveau’s 
voor beginnende lezers Engels. Het gaat om Pride 
and Prejudice van Jane Austen, The Great Gatsby 
van F. Scott Fitzgerald en Wuthering Heights van 
Emily Brontë. Het betreft een V/J Aanbieding. 
 
Dvd (volwassenen) 

• Jayro Bustamante: La Llorona. La Llorona (de 
huilende vrouw) is een verhaal uit de Mexicaanse 
folklore, die in verschillende varianten ook in landen 
als Guatemala, Colombia en Honduras terugkeert, 
over een vrouw die haar kinderen heeft vermoord en 
's nachts huilend naar ze op zoek gaat. Er is ook een 
bekend lied over gemaakt, o.a. vertolkt door Chavela 
Vargas, en het gegeven is diverse keren verfilmd. 
Bijzonder aan de film van Jayro Bustamante is de 
wijze waarop hij deze legende combineert met een 
scherpe aanklacht tegen de genocide op de 
indiaanse bevolking die tijdens de burgeroorlog in 
Guatemala plaatsvond. Hij doet dat bovendien met 
schitterend gebruik van magisch-realistische elemen-
ten, maar ook het aanhoudende tromgeroffel van de 
protesterende bevolking rond de woning van de oud-
legeraanvoerder geeft de film een onheilspellende 
lading mee. Een gruwelijk maar ook prachtig verfilmd 
verhaal. Ruby Sanders (Cinemagazine 11-6-’20) ): 
‘Door de film een hevige maar geloofwaardige 
spanning mee te geven, hoeft de politieke en 
maatschappelijke lading ook niet subtiel te zijn, en 
mag je als kijker griezelen om het bovennatuurlijke 
en gruwelen over het oh zo waargebeurde tegelijk. 
Een bijzonder overtuigende combinatie’ (4 sterren). 

• Tweede seizoen van deze mooie Welshe 

misdaadserie van Mark Andrew en Ed Talfan, die 
beiden ook al schitterden met de tv-serie Hinterland. 
In Hidden staan politie-inspecteur Cadi John (Sian 
Reese-Williams) en haar collega DS Owen Vaughan 
(Sion Alun Davies) centraal. In deze nieuwe serie 
(beoordeling IMDb: 7,9 - 8,4 per aflevering) moeten 
ze de moord op een gepensioneerde leraar in Noord-
Wales oplossen. Verdachten genoeg, maar ze liegen 
allemaal. Ondertussen krijgen ze in hun privéleven 
ook het nodige voor hun kiezen. Recensent Bart 
Koetsenruiter (Volkskrant 1-3-’19) over seizoen 1: 
‘De makers durven het aan van Hidden stilaan een 
psychologisch drama te maken, met mooi afgewogen 
aandacht voor de componenten. (…) Allemaal zaken 
die Hidden een genre-overstijgende rijkdom geeft’ 
(4 sterren). 

Daisy-rom (jeugd) 

• In De moord op Queen_T van Tanja de Jonge 

vindt de 14-jarige Stijn zijn oudere broer Lucas naast 
het lichaam van een meisje. Stijn kan zich niet voor-
stellen dat zijn broer, die een beperking heeft, iets 
met haar dood te maken heeft. Als blijkt dat ze is 
vermoord, gaat Stijn op zoek naar de dader. 
 
Game (volwassenen)  

• In het managementspel Railway empire krijgt de 

speler de opdracht het treinennetwerk van de 
Verenigde Staten uit te bouwen van de oost- naar de 
westkust, beginnend in 1830.  
 
Luisterboek (jeugd) 

• In het luisterboek Sofie is jarig van Willemijn de 

Weerd en Annemarie ten Brinke beleeft kleuter Sofie 
van alles, samen met haar zusje Lotte en vriendje 
Bram. 
 
Dvd (jeugd) 

• De brief voor Sinterklaas van Lucio Messercola is 

een Sinterklaasfilm met als bekendste acteurs Bram 
van der Vlugt, Lieke van Lexmond en Aad van Toor. 
Kort na zijn aankomst in Nederland merkt Sinterklaas 
dat er van alles fout loopt. De oorzaak blijkt een 
enorm Pietentekort. Daarom wordt een Pietendag 
georganiseerd om snel nieuwe Pieten te vinden.  
 
 
Nieuwe release datum (dvd-video) 
 
2020-29-0855  Cats & dogs 3 : paws unite  
ppn 428482414 a.i.-week 37, 2020 is niet 

leverbaar. Deze film zal 
alsnog eerst zijn bioscoop 
release krijgen. De DVD 
release is hierdoor uitgesteld 
naar het voorjaar van 
2021. Uw bestelling wordt 
niet in nota gehouden. Als de 
nieuwe release datum 
bekend wordt gemaakt zal 
deze opnieuw worden 
aangeboden. 

 
 
 



 

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 
 
2020-15-1808  Harberts, Marijke. Oorlog en  
ppn 426419782 bevrijding in Den Haag, met 

het trefwoord: Wereldoorlog 
II; ’s-Gravenhage; jeugd-
ervaringen; verhalen. 
Het trefwoord wordt:  

 ’s-Gravenhage; Wereldoorlog 
II; Verhalen.  

 
SISO 
 
2020-15-1808  Harberts, Marijke. Oorlog en  
ppn 426419782 bevrijding in Den Haag, met 

het SISO-nummer: 935.4. 
Het SISO-nummer wordt: 
Zuid-Holland ; ’s-Gravenhage 
938.1.  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 


