
 

 
 
 
       

    Aanschafinformaties week 40, 2021 
 

 

Mediaberichten 
 

 

Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  

• Odon von Horváth: Een kind van onze tijd. In de 
coronaperiode houdt menig uitgever zijn kruit droog 
wat betreft het uitbrengen van nieuwe romans, terwijl 
je natuurlijk ook kunt denken: iedereen zit thuis, wat 
kun je daar beter doen dan lezen? Wel lijkt het erop 
dat daar tegenover staat dat men meer is gaan 
snuffelen naar pareltjes uit het verleden. En die 
worden ook gevonden, zo blijkt uit deze uitgave van 
‘Een kind van onze tijd’, uit 1938, van de Hongaarse 
auteur Odon von Horváth (1901-1938). Hij werd 
geboren in Oostenrijk-Hongarije (nu Kroatië) en 
schreef toneelstukken, romans en ander proza in het 
Duits, waarin hij blijk gaf van een maatschappijkriti-
sche houding t.o.v de vervreemdende en sociaal 
ontwrichtende ontwikkelingen van zijn tijd. Deze 
roman gaat over een jongeman die zich steeds meer 
met het nationaalsocialisme identificeert en 
uiteindelijk als oorlogsvrijwillige soldaat een ander 
land gaat bezetten. Maar hij raakt gewond en 
verandert dan in een scherpe criticus van de nazi-
ideologie. Onze recensent: ‘Horváth schrijft 
fascinerend korte zinnen, vermengt met 
retrospectieven en tijdsprongen. Taalkundig een 
intrigerend en uitstekend vertaald meesterwerk!’. 

• Hetty Kleinloog: Volle bloei. Hetty Kleinloog 

(1958) is naast auteur ook scenario- en 
toneelschrijver en werkt mee aan diverse 
televisieseries. In ‘Volle bloei’ raken vijf vrouwen op 
oudere leeftijd bevriend en gaan elkaar helpen bij het 
verwezenlijken van hun nogal uiteenlopende wensen, 
zoals: een wereldreis maken, een adoptiezoon 
vinden, een orgasme beleven, een hit scoren en 
uitzoeken of ze wel schuldig is aan de moord op haar 
man waarvoor ze twaalf jaar in de gevangenis heeft 
gezeten. Een verhaal vol grappige verwikkelingen 
maar ook met diepere gedachten over verlies, 
vriendschap, moed en rouw. Onze recensent: “In 
‘Volle bloei’ laat ze zien dat ze een scherp 
dialoogschrijver is en verschillende verhaaldraden tot 
het eind toe spannend kan houden. Een luchtige, 
ontroerende roman met scherpe kantjes, over de 
waarde van vriendschap, met als motto dat je zo jong 
bent als je je voelt.”   
 
 
 

 
Non-fictie volwassenen  

• Tom Sleeuwaert en Jan Anton Brouwer: Kansen 

door corona. Vaak dringt het belang of de waarde 
van dingen pas tot je door als ze er niet meer zijn, 
omdat je ze voor die tijd als vanzelfsprekend 
beschouwde. Dat geldt ook voor de coronacrisis die 
allerlei beperkingen oplegde en afhankelijkheden 
blootlegde. Daar valt veel van te leren. De auteurs, 
die geïnteresseerd zijn in hoe je veranderingen het 
beste vorm kunt geven, grepen de coronacrisis aan 
voor een onderzoek naar de kansen die deze crisis 
biedt op het gebied van werken, ondernemen, 
ontspannen en leren en kwamen o.a. tot 15 nuchtere 
maar belangwekkende aanbevelingen aan beleid en 
samenleving. Onze recensent: ‘Om vier redenen is 
dit een bijzonder goed boek. 1. Het combineert 
evenwichtige commentaren inzake actuele aspecten 
van corona met goed onderbouwde achtergrond-
informatie. 2. De auteurs dragen geen grote oordelen 
uit, maar geven overwegingen en gezichtspunten 
voor de eigen oordeelsvorming bij de lezer. 3. Het is 
zodanig toegankelijk geschreven dat iedereen het 
niet alleen kan, maar ook, gegeven de aantrekkelijke, 
pittige stijl, graag zal willen lezen. 4. Het is een 
evenwichtige Nederlands-Vlaamse coproductie’. 

• Maxime Garcia Diaz: Het is warm in de hivemind. 
Poëziedebuut van de Nederlands-Uruguayaanse 
Maxime Garcia Diaz (1993), waarbij hivemind opge-
vat kan worden als collectief bewustzijn. Rauwe 
poëzie waarin de lezer wordt geconfronteerd met een 
uiterst moderne, digitale wereld van internet, beeld-
scherm en social media. Poëzie die ook of met name, 
maar niet alleen, twintigers zal aanspreken. Onze 
recensent: ‘Vaak bizarre poëzie, associatief, 
beeldend, rauw en bijzonder.’ 
 
Fictie jeugd 

•  In Hoepel op, Stofballen! begint Tes met haar 
neef en buurjongen Sep een club. Ze noemen het de 
pestclub maar ze zijn juist tegen pesten. Als hun 
nieuwe juf samen met de directeur Plan DPS (De 
Perfecte School) bedenkt, komen Tess en Sep in 
actie. Op die perfecte school lijkt namelijk geen 
plaats meer te zijn voor Mimi, het zusje van Sep dat 
het syndroom van Down heeft. Fijn verhaal met veel 
grappige potloodtekeningen in kleur. Vanaf ca. 8 jaar. 
 



 

Non-fictie jeugd  

• In Ponyhandboek van Sam Verhoeven laat Stip 

de Shetlandpony (die echt bestaat!) samen met zijn 
baasje Emma zien hoe je een pony het beste kunt 
verzorgen. Deze uitleg is zeer toegankelijk door de 
vele bijbehorende kleurenfoto's en -tekeningen. De 
vele tips en DIY-opdrachten maken het aantrekkelijk 
vormgegeven boek compleet. In de reeks 'Stip' ver-
scheen ook het leesboek Pony op avontuur. Vanaf 
ca. 8 t/m 10 jaar, ook voor kinderen die niet zo van 
lezen houden.  

• Voor Later wil ik klein worden maakte Job van 
Gelder zowel de gedichten als de illustraties. Het 
betreft zestien fantasievolle gedichten over allerlei 
beroepen. Dat kan een dierenarts zijn of bus-
chauffeur, maar doe eens iets geks: je wordt heks. 
Zelfs acteur kun je worden, al is dat in de rol van een 
boom in de musical. Het prachtig geïllustreerde 
poëzieprentenboek met de kleurrijke illustraties is 
een feest om in te bladeren. Thematisch passend bij 
het thema van de Kinderboekenweek. Vanaf ca. 5 
t/m 8 jaar. 

 
Buitenlands jeugd 

• Aristotle and Dante discover the secrets of the 

universe van Benjamin Alire Saenz, ook al in 
vertaling aangeboden, vertelt het verhaal van twee 
15-jarige jongens, Aristoteles en Dante. Zij zijn 
allebei van Mexicaans-Amerikaanse afkomst, maar 
verschillen verder in alles van elkaar. Toch raken ze 
bevriend. Dankzij hun vriendschap ontdekken ze wie 
ze zijn, en wie ze willen worden. Het is het verhaal 
van een zoektocht van twee pubers naar hun 
(seksuele) identiteit met een opeenstapeling van 
problemen. Niet vrij van clichés maar vol filosofische 
levensvragen, met dankwoord van en informatie over 
de auteur. Vanaf ca. 15 jaar.  
 
Buitenlands volwassenen 

• Het geprezen herontdekte meesterwerk uit 1931 

en de zomerhit 2021 Twee weken weg van R. C. 
Sherriff bieden we deze a.i week in het Engels aan, 
The fortnight in september. Het beschrijft raak en 
ontroerend de belevenissen van een doorsnee 
Engels gezin op vakantie in de jaren ‘30 van de 20e 
eeuw. Achtergrond bij dit boek: Nobelprijswinnaar 
Kazuo Ishiguro stelde deze vergeten titel voor toen 
The Guardian april 2020 tijdens de eerste lockdown 
een 20-tal schrijvers om uplifting titels vroeg, zijn 
uitgever besloot tot herpublicatie. 
 
 
 

Dvd en Blu-ray volwassenen.  

• Cate Shortland: Black widow. Regisseur Cate 

Shortland heeft een achtergrond in arthousefilms en 
dat betaalt zich uit in haar versie van een super-
heldenfilm. Ronald Rovers (Trouw) noemt het ‘een 
van de opmerkelijke en geslaagde keuzes in Black 
Widow: de film voelt daardoor kleinschaliger en meer 
van vlees en bloed dan alle andere MCU-films’. Hij 
vervolgt: ‘Door de persoonlijke interactie tussen de 
twee zussen vergeet je af en toe zelfs hoe absurd en 
onmogelijk de taferelen zijn waar je naar zit te kijken. 
Ook trouwens dankzij de opmerkelijke kwaliteit van 
visuele effecten die het onmogelijke volkomen geloof-
waardig maken.’ Pauline Kleijer (Volkskrant 7-7-‘21) 
sluit zich daarbij aan: ‘Juist in de vele vechtpartijen 
benadert Shortland haar hoofdpersoon als een vrouw 
van vlees en bloed. Haar actiescènes bieden 
spektakel, maar ook het gevoel dat er iets op het spel 
staat. Black Widow is een superheld die echt moet 
knokken.’ (4 sterren). Gudo Tienhooven (AD 7-7-‘21) 
ziet dat een beetje anders en vindt dat de hoofdrol-
speelster wordt overtroefd: ‘Kleurrijke types allemaal. 
Dat is wel een beetje sneu voor Johansson. Het titel-
personage wordt uitgerekend in haar eigen solofilm 
finaal weggespeeld door haar collega-acteurs. Ook 
jammer dat in de finale wél weer die grote Marvel-
trukendoos opengaat. Onnodig, want dat weten we 
nu wel zo’n beetje’ (3 sterren). 
 
Dvd-video (jeugd)  

• De dvd-box Shrek 5-film collectie bevat vijf 

animatiefilms van DreamWorks. In de eerste vier 
films volgen we de belevenissen van het grote 
groene monster Shrek en zijn geliefde, prinses Fiona. 
De vijfde film is De gelaarsde kat, een prequel bij de 
Shrek-films waarin de gelaarsde kat samen met het 
ei Humpty Dumpty en Kitty Poezelpootje op zoek 
gaat naar de gans die gouden eieren legt. 
 
Games (volwassenen) 

• In het adventurespel Agatha Christie's Hercule 

Poirot: the first cases moet de speler in de rol van 
een jonge Poirot de dader van een moord vinden: 
geduldig alle gasten ondervragen, aanwijzingen 
verzamelen en logisch nadenken. Dit is het vijfde 
spel in de serie Agatha Christie die begon in 2005. 
 
Daisy-roms (jeugd)  

• In Het vuurhuisje van Keir Graff woont de 

ongeveer 12-jarige Dagmar met haar vader, 
stiefmoeder en halfbroertje vanwege financiële 
problemen tijdelijk in een minihuisje in het bos. In een 
verboden stuk bos ontmoet ze de verwende Blake. 
Als een bosbrand uitbreekt, bedenken Dagmar en 
Blake een gedurfd reddingsplan. Vanaf ca. 10 jaar. 
 



 

Gewijzigde releasedatum 
 
2021-02-4363 (PS4)  Prince of Persia : the sands 
ppn 431650004 of time a.i.-week 08, 2021 is 

niet leverbaar. De PS4 is 
naar verwachting pas eind 
van dit jaar beschikbaar voor 
Nederland. Uw bestelling 
wordt niet in nota gehouden. 
Is de releasedatum definitief 
bekend dan zal de PS4 
opnieuw worden aange-
boden in ons AVM week-
aanbod. 

2021-03-5082  Prince of Persia : the sands 
(X-BOX one)  of time a.i.-week 08, 2021 is  
ppn 431650039 niet leverbaar. De X-BOX 

one is naar verwachting pas 
eind van dit jaar beschik-
baar voor Nederland. Uw 
bestelling wordt niet in nota 
gehouden. Is de release-
datum definitief bekend dan 
zal de X-BOX one opnieuw 
worden aangeboden in ons 
AVM weekaanbod. 

 

 
 
 
Bijlage:  Lijst van jaarboeken 2022: 
gewijzigde indeling 
 

Jaaraanbieding Jaarboeken 2022: 
gewijzigde indeling 
 
In de weken 42 t/m 45 van de Aanschafinformaties 
zult u zoals gewoonlijk weer een aanbieding vinden 
van jaarlijks te verschijnen publicaties. Het gaat om 
een selectie van jaarlijkse uitgaven die qua opzet en 
inhoud elk jaar ongeveer hetzelfde blijven. Uitgegaan 
wordt van de publicatiedatum: het betreft jaarboeken 
die in 2022 uitkomen. De aanschafinformaties voor 
de aanbieding jaarboeken worden in een apart 
cluster Jaarboeken opgenomen. 
 
Eerder dit jaar kondigden we op deze plek aan dat de 
titels voortaan voor een deel anders over de aan-
biedingsweken worden verspreid. De afgelopen jaren 
waren namelijk het aantal titels per week en de 
soorten onderwerpen uit elkaar gaan lopen. De 
nieuwe verdeling sluit weer aan bij het oorspronke-
lijke uitgangspunt.  
 
De jaarboektitels worden voortaan aangeboden 
gedurende 4 weken (in plaats van 5), met wekelijks 
circa 40 jaarboek-aanbiedingen. 
 
We starten nog steeds met week 42 met de examen-
bundels. In week 43 volgen de camping- en andere 
toeristische gidsen, en de postzegel- en munten-
catalogi. In week 44 zitten de jaarboeken betreffende 
kerken, geld, studie, juridische en sociale onder-
werpen. De laatste week is voortaan week 45 en 
deze bevat onder andere de jaarboeken van De Alk, 
en uitgaven over astronomie, records, tests en 
overige (Nederlandse) onderwerpen en V/J-
aanbiedingen. 
 
Deze aankondiging zullen we de komende weken 
nog enkele keren herhalen, voorafgaand aan de 
definitieve alfabetische lijst waarmee de Jaar-
aanbieding Jaarboeken traditiegetrouw in week 41 
aanvangt. 
 
Deze week vindt u in de bijlage 4 tabellen waarin u 
alvast kunt zien welk jaarboek in welke week zal 
worden aangeboden. Achter iedere titel staat ook de 
week waarin de titel tot dusver werd aangeboden. 
Voor iedere nieuwe aanbiedingsweek is een aparte 
tabel gemaakt, allereerst chronologisch gesorteerd 
op oude aanbiedingsweek en daarbinnen alfabetisch 
op jaarboektitel. 
 
De lijst is nog niet definitief. De komende weken 
kunnen er nog titels wijzigen of van de lijst 
verdwijnen. De bijzondere omstandigheden van de 
afgelopen anderhalf jaar lijken ook hier invloed te 
hebben. Op dit moment zijn wij in contact met 
verschillende uitgevers en werken we aan het 
afronden van de aanbieding. 



 

 



 

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 
 
2020-13-0037  Beek-Visser, Marlen.  
ppn 426281861 Noodlot. Het hoofdwoord 

wordt: Visser, Marlen.  
2020-26-0099  Beek-Visser, Marlen.  
ppn 427912814 Meesterdeal. Het hoofd-

woord wordt: Visser, Marlen.  
2016-29-1261  Beek-Visser, Marlen.  
ppn 408456124 Meesterdeal. Het hoofd-

woord wordt: Visser, Marlen.  
2016-43-1112  Beek-Visser, Marlen. Stem!.  
ppn 407627308 Het hoofdwoord wordt: 

Visser, Marlen.  
2014-47-3610  Beek-Visser, Marlen. Stem!.  
ppn 383893852 Het hoofdwoord wordt: 

Visser, Marlen.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jaarboeken die in AI-week 42 zullen worden aangeboden: 
 

Titel van jaarboek AI-week t/m 2020 AI-week m.i.v. 
2021 

Examenbundel havo aardrijkskunde 42 42 

Examenbundel havo bedrijfseconomie 42 42 

Examenbundel havo biologie 42 42 

Examenbundel havo Duits 42 42 

Examenbundel havo economie 42 42 

Examenbundel havo Engels 42 42 

Examenbundel havo Frans 42 42 

Examenbundel havo geschiedenis 42 42 

Examenbundel havo maatschappijwetenschappen 42 42 

Examenbundel havo natuurkunde 42 42 

Examenbundel havo Nederlands 42 42 

Examenbundel havo scheikunde 42 42 

Examenbundel havo wiskunde A 42 42 

Examenbundel havo wiskunde B 42 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo biologie 42 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo Duits 42 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo economie 42 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo Engels 42 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo Frans 42 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo geschiedenis 42 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo maatschappijkunde 42 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo NASK 1 42 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo NASK 2 42 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo Nederlands 42 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo wiskunde 42 42 

Examenbundel vmbo kgt/mavo aardrijkskunde 42 42 

Examenbundel vwo aardrijkskunde 42 42 

Examenbundel vwo bedrijfseconomie 42 42 

Examenbundel vwo biologie 42 42 

Examenbundel vwo Duits 42 42 

Examenbundel vwo economie 42 42 

Examenbundel vwo Engels 42 42 

Examenbundel vwo Frans 42 42 

Examenbundel vwo geschiedenis 42 42 

Examenbundel vwo maatschappijwetenschappen 42 42 

Examenbundel vwo natuurkunde 42 42 

Examenbundel vwo Nederlands 42 42 

Examenbundel vwo scheikunde 42 42 

Examenbundel vwo wiskunde A 42 42 

Examenbundel vwo wiskunde B 42 42 

Examenbundel vwo wiskunde C 42 42 

 



 

Jaarboeken die in AI-week 43 zullen worden aangeboden: 
 

Titel van jaarboek 
AI-week t/m 2020 

AI-week m.i.v. 
2021 

Adac-Camping Führer. 1: Südeuropa 43 43 

Adac-Camping Führer. 2: Deutschland, Nordeuropa 43 43 

B&B guide, The, AA 43 43 

Belgique, België, Luxembourg (Guides rouges) 43 43 

Campinggids Benelux ACSI 43 43 

Campinggids Europa, 2 dln. ACSI 43 43 

Campinggids Frankrijk ACSI 43 43 

Catalogue de timbres-poste, ca. 6 dln. Yvert & Tellier 43 43 

Erkende campings ANWB 43 43 

Facile en route campergids. 1: België, Nederland, 
Luxemburg & Frankrijk 43 43 

Facile en route campergids. 2: Duitsland, Denemarken, 
Zwitserland & Oostenrijk 43 43 

Facile en route campergids. 3: Spanje, Portugal, Italie ͏̈, 
Slovenie ͏̈, Kroatie ͏̈ & Griekenland 43 43 

France, Michelin 43 43 

Klein & fijn kamperen ACSI 43 43 

Michel Deutschland 43 43 

Michel Deutschland-Junior 43 43 

Michel Deutschland-Spezial, 2 dln. 43 43 

Michel Europa, band 1 Alpenländer 43 43 

Michel Europa, band 2 Mitteleuropa 43 43 

Michel Europa, band 3 Westeuropa 43 43 

Michel Europa, band 4 Iberische Halbinsel 43 43 

Michel Europa, band 5 Apenninen-Halbinsel 43 43 

Michel Europa, band 6 Westlicher Balkan 43 43 

Michel Europa, band 7 Südlicher Balkan 43 43 

Michel Europa, band 8 Südosteuropa 43 43 

Michel Europa, band 9 Mittelmeerländer 43 43 

Michel Europa, band 10 Skandinavien 43 43 

Michel Europa, band 11 Baltikum und Finnland 43 43 

Michel Europa, band 12 Benelux 43 43 

Michel Europa, band 13 Britische Inseln 43 43 

Michel Europa, band 14 Kanalinseln und Man 43 43 

Michel Europa, band 15 Osteuropa 43 43 

Michel Europa, band 16 Russland und Sowjetunion 43 43 

Nederland, Netherlands (Guides rouges) 43 43 

NVPH catalogus Nederland 43 43 

Stanley Gibbons simplified catalogue: stamps of the 
world, 6 dln. 43 43 

Stanley Gibbons stamp catalogue Commonwealth and 
British Empire stamps 1840-1970 43 43 

NVMH Muntalmanak 44 43 

Standard catalog of world coins 1901-2000 44 43 

Standard catalog of world paper money. Modern issues 
1961-present 44 43 

Campinggids Zuid-Europa ACSI 45 43 

Caravan and camping guide, The, AA 45 43 

Officiële Belgische postzegelcatalogus 45 43 

Kleine campings ANWB 46 43 

 



 

Jaarboeken die in AI-week 44 zullen worden aangeboden: 
 

Titel van jaarboek 
AI-week t/m 2020 

AI-week m.i.v. 
2021 

HBO-almanak 43 44 

Keuzegids HBO 43 44 

Keuzegids masters 43 44 

Keuzegids MBO 43 44 

Keuzegids universiteiten 43 44 

Nieuwe gids voor school en beroep 43 44 

Studiegids hoger onderwijs 43 44 

Studiegids middelbaar beroepsonderwijs 43 44 

Belastinggids, Consumentenbond 44 44 

Belastinggids, Kluwer 44 44 

BTW-gids 44 44 

Budgethandboek 44 44 

Fondsenboek 44 44 

Goede doelen gids 44 44 

Grote almanak voor informatie en advies, De 44 44 

Informatieboekje voor de Nederlands Gereformeerde 
Kerken 44 44 

Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde kerken in 
Nederland 44 44 

Loonheffingengids 44 44 

Nextens BTW-almanak 44 44 

Pius almanak, jaarboek 44 44 

SDU wettenbundel belastingrecht 44 44 

Arbo normenboek 45 44 

Burgerlijk procesrecht 45 44 

Europese almanak 45 44 

Kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid, De, 
20XX.1 45 44 

Kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid, De, 
20XX.2 45 44 

Nextens loon almanak 45 44 

Pensioengids 45 44 

Praktijkgids arbeidsrecht 45 44 

Praktijkgids sociale zekerheid 45 44 

SDU wettenbundel, 3 dln. 45 44 

Staatsalmanak 45 44 

Testjaarboek 45 44 

Vanouds vermaarde Erve C. Stichter’s Enkhuizer almanak 
voor het jaar 20XX, De 45 44 

 



 

Jaarboeken die in AI-week 45 zullen worden aangeboden: 
 

Titel van jaarboek 
 AI-week t/m 

2020 
AI-week m.i.v. 
2021 

Guinness world records  43 45 

Alle auto’s  44 45 

Alle motoren  44 45 

Binnenvaart  44 45 

Jaarboek binnenvaart  44 45 

Luchtvaart  44 45 

Onschatbare klassieker, De  44 45 

(Verhey, A.) RaceFan Formule 1 Finish  44 45 

(Verhey, A.) RaceFan Formule 1 Start  44 45 

Snoecks  44 45 

Spoor  44 45 

Spoorwegen  44 45 

Sterren & planeten  44 45 

Sterrengids  44 45 

Trams  44 45 

Truckstar fotojaarboek  44 45 

Wateralmanak, dl. 2: Vaargegevens  44 45 

Autovisie jaarboek  45 45 

Aanzien van 2020, Het  46 45 

Architectuur in Nederland, jaarboek  46 45 

Best Dutch book designs, The  46 45 

Filmjaarboek  46 45 

Holland handbook, The  46 45 

Jaarboek sterrenkunde  46 45 

Jaarboek Twente  46 45 

(Radnedge, Keir.) Wereld voetbal recordboek  46 45 

World press photo  46 45 

Zilveren Camera, De  46 45 

 
 


