
 

 
 
 
       

    Aanschafinformaties week 9, 2022 
 

 

Mediaberichten 
 

 

Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  

• In Scones en spotlights, het debuut van Susan 
Muskee, wordt een jonge vrouw van de een op de 
andere dag een popster als ze meedoet aan een 
talentenjacht en viral gaat. Maar of dat iets voor haar 
is? Eerste deel van de serie ‘Liefde, natuurlijk'. Een 
echte feelgood, met humor. 
 
Non-fictie volwassenen  

• Thomas Hertog: BIG BANG. De verbeelding van 
het universum. Het heelal, sterren en planeten, 
goden en buitenaardse beschavingen hebben al 
eeuwenlang de verbeelding van mensen geprikkeld. 
Dat heeft aangezet tot studie, sterrenkijkers, weten-
schappelijk onderzoek en ruimtevaart, maar ook 
geleid tot fantasieën en kunstuitingen, neergelegd in 
manuscripten, beelden, schilderijen en films. In 
museum M Leuven (tot 16-1-’22) en Illuminare (KU 
Leuven t/m 22-1-’22) waren twee boeiende tentoon-
stellingen gewijd aan de verbeelding van het 
universum, waarbij deze catalogus, met een grote 
hoeveelheid prachtige kleurenillustraties is uitge-
bracht. Onze recensent: ‘Hierin wordt duizenden 
jaren kunst en wetenschap over het universum 
samengebracht. Hedendaagse kunst, maar ook 16e-
18e eeuwse manuscripten, honderden jaar oude 
globes, hemelsferen en verbeelding van (goden & 
godinnen als) planeten komen voorbij. Zeker niet 
alles is westers. E.e.a. is gelardeerd met antieke en 
zelfs nog oudere werken. Vier artikelen bieden inzicht 
in de wetenschappelijke, artistieke en literaire kant 
van de verwondering over, verbeelding van en onder-
zoek naar het universum. De beeldencatalogus met 
een grote hoeveelheid prachtige kleurenillustraties 
maakt dit boek heel geschikt als bladerboek voor 
jong en oud die door de kosmos geboeid zijn. 
Prachtige catalogus, met indrukwekkend veel 
interessant beeld. Nodigt uit tot bladeren en ver-
wonderen en voor echt geïnteresseerden ook tot 
lezen.’ 

 
• Guus Middag: Verklarend zakwoorden boekje van 

rare woorden. Er verschijnen regelmatig allerlei 
taalboekjes, bijvoorbeeld over nieuwe woorden, 
verdwenen woorden, over taalfouten of komische 
‘taalvondsten’ van leerlingen in het onderwijs, soms 
grappig, soms oubollig en waarvan je je soms af-
vraagt: wie gaat dat nou lezen? In dit boekje zijn 
columns gebundeld die tussen 2012 en 2019 in het 
tijdschrift ‘Onze Taal’ verschenen. In de columns 
wordt in een bestek van circa anderhalve pagina 
nader ingegaan op het ontstaan of de achtergrond 
van ‘rare’ woorden, zoals ‘vellenkip’, ‘ziektehelling’, 
‘ijsei’ en ’kraamschudderswegge’. De auteur (1959) is 
essayist, columnist, vertaler, schrijft in NRC Handels-
blad vooral over poëzie en publiceerde kleine essays 
over poëzie, bedoeld voor een jong publiek. Onze 
recensent: ‘De uitleg is vaak etymologisch en anek-
dotisch van aard en legt in de regel een verrassende 
diepere laag bloot. Niet zelden betreft het neo-
logismen uit de poëzie die in een uiterst boeiende 
context worden geplaatst. De uiterst geestige stukjes, 
waar het schrijfplezier van afspat, zijn tijdloos, de 
actualiteit speelt geen enkele rol. Een lekkernij voor 
de echte taalliefhebber’. 
 
Fictie jeugd 

•  Meertalige en vreemdtalige jeugdboeken. 
Deze week (a.i.-week 9, 2022) bevat het cluster 
Fictie Jeugd opnieuw diverse tweetalige prenten-
boeken aan. Een groot formaat uitgave van de 
Belgische, in meertalige kinderboeken gespeciali-
seerde uitgever Nik-Nak en diverse delen uit de 
serie over fantasiedier Lappa, die soms in geheel 
Nederlandse edities maar ook in tweetalige edities 
verschijnen. De boekjes zijn geschikt vanaf ca. 3 tot 
6 jaar en ingedeeld bij AK.  
In a.i.-week 10 en 11 zullen wij, net als eind vorig 
jaar, enkele tientallen titels aanbieden uit populaire 
series als Dog Man, Harry Potter en Het leven van 
een loser in de talen Pools, Arabisch en Turks. De 
boeken worden aangeboden in de clusters Boeken ; 
Turks/Arabisch en Boeken ; Overige talen. 
 
 



 

Non-fictie jeugd  

• Bijzonder is dat het grote vierkante prentenboek 

Nijntje gaat logeren : met gebaren van Dick Bruna 
voorzien is van gebarentekeningen. Naast dezelfde 
karakteristieke, afbeeldingen en tekst op rijm als het 
oorspronkelijke prentenboek staan deze tekeningen 
boven de tekst. De gebaren komen uit de Neder-
landse Gebarentaal en kunnen gebruikt worden om 
het Nederlands visueel te maken. Het boek met 
stevige afwasbare pagina’s en een stevige spiraal is 
behalve voor dove en slechthorende kinderen ook 
prima bruikbaar bij taalontwikkeling voor andere 
doelgroepen. Vanaf ca. 2 t/m 4 jaar. 

• De kleurrijk geïllustreerde uitgave Eerst knutselen, 
dan spelen! van Sabine Lohf staat vol met spelletjes 
die je wel eerst zelf moet maken! Het betreft dobbel-, 
leg-, teken-, werp- en vaardigheidsspelen, die duide-
lijk met tekst en foto’s worden uitgelegd. Een voor-
deel is dat de benodigde materialen vaak al in huis 
(recyclen) zijn of dat je die in de natuur kunt vinden, 
dus de kosten zijn gering. En doordat je al plezier 
beleeft tijdens het knutselen, zal je je spel met nog 
meer enthousiasme spelen.  
 
Buitenlands jeugd 

• Deze Collector’s Edition van They both die at the 

end uit 2017 van Adam Silvera bevat als extra’s o.a. 
het verhaal hoe TikTok #Booktok de jongens een 
tweede leven gaf. Het bedrijf Death-cast meldt de 
autistische Mateo (18) en de biseksuele Rufus, dat 
ze nog 24 uur te leven hebben. De twee tegenpolen 
ontmoeten elkaar, en die laatste dag proberen ze te 
leven zoals ze nog nooit geleefd hebben. Rufus en 
Mateo vertellen om en om wat hen bezighoudt en 
hoeveel een goede vriendschap betekent. Een heel 
bijzonder verhaal, al jaren een bestseller in Amerika. 
Vanaf ca. 15 jaar. 
 
Buitenlands volwassenen 

• Once upon a wardrobe van Patti Callahan is een 
prachtig, droevig en hoopvol boek dat nadrukkelijk 
stilstaat bij wat verbeeldingskracht en boeken teweeg 
kunnen brengen. Oxford, jaren '50. Wiskundestudent 
Megs (17, ik-persoon) gaat, als haar doodzieke 
broertje vraagt waar het idee van Narnia, het 
betoverde land achter de kleerkast, vandaan komt, 
dit uitzoeken. Ze bezoekt de auteur Lewis en krijgt 
iets waardevollers, namelijk nieuwe verhalen. 
Internationaal zeer goed ontvangen en sluit aan bij 
de voortdurende interesse in Lewis en Narnia. 
Vertaald als Er was eens een kleerkast. Het verhaal 
zal zowel (jong)volwassenen als jongeren aan-
spreken vandaar een V/J aanbieding. 
 

Dvd volwassenen 

• Kitty Green: The assistant. Hoewel de naam 

Harvey Weinstein niet valt, is duidelijk dat deze film 
van de Australische regisseuse Kitty Green over hem 
gaat. De baas van het entertainmentconcern waar 
Jane als assistent gaat werken komt niet in beeld, we 
horen alleen zijn stem, waarover Dana Linssen (NRC 
17-11-’21) zegt: “The Assistant is zo ijzingwekkend 
goed. Niet om waar hij over gaat. Maar om hoe dat 
gedaan is. Door niet de gruweldaden te laten zien, 
maar het zwijgen. Door hem, de hij, de baas voor wie 
iedereen siddert alleen een stem te geven (acteur 
Jay O. Sanders laat hem nu eens razend dan weer 
lacherig of zalvend bijna als de echte Weinstein 
klinken). Door het daglicht uit de film te bannen. Door 
de volkomen geïmplodeerde Julia Garner die bijna 
niks lijkt te spelen, maar in elk shot is, en in elke 
scène een mini-zenuwinzinking heeft. Om de moed 
die haar personage opbrengt om de chef personeels-
zaken in vertrouwen te nemen die dan alleen maar 
zegt: ‘Je bent niet zijn type.’” (5 sterren). Ook andere 
recensenten zijn lovend, zoals Kevin Toma (Volks-
krant 18-11-’21): ‘Dat is nog het indrukwekkendst aan 
Greens speelfilmdebuut, waarin noch de dader, noch 
diens slachtoffer centraal staat: Jane wordt nooit de 
revolutionaire rebel waar het verhaal eigenlijk om 
smeekt. Ze dreigt ook zelf te worden verzwolgen door 
de zwijgcultuur van haar bedrijf. Dat maakt van The 
Assistant een akelig kalme film onder hoogspanning.’ 

• Jan Verheyen: Red Sandra. Wat doe je als ouder 
als je plotseling hoort dat je kind een ongeneeslijke 
spierziekte heeft en vervolgens hoort dat de fabrikant 
het enige medicijn daartegen niet beschikbaar wil 
stellen, of alleen tegen onbetaalbare kosten? Om 
radeloos van te worden. Of razend boos, zoals de 
vader van Sandra, die de strijd met de fabrikant 
aangaat. Een waargebeurd verhaal dat in België voor 
veel opschudding zorgde. De recensenten zijn over-
wegend positief over dit David-en-Goliath-verhaal. 
Jana Valcke (geekster.be 27-10-’21): ‘aangrijpende 
film die de nodige harde thema’s niet uit de weg gaat 
(…) slimme keuze om het standpunt van de film 
telkens weer terug te brengen naar Sandra (…) 
William wordt niet enkel als held neergezet hier, maar 
ook zijn kleine kantjes en dat fanatisme komen aan 
bod. De Ridder vindt voor mij een mooie balans 
tussen de twee (…) Lien Willaert en Jan Verheyen 
zorgen voor het volledig beeld en vooral de mense-
lijke kant. Ze houden een film met een loodzwaar 
onderwerp toch nog licht met ingenieuze animatie-
scènes (…) De cast is ook erg goed met vooral een 
pluim voor de jonge Rosalie Charles’ (3 sterren van 
5). Chris Craps (vertigoweb.be 26-10-‘21): ‘Sven De 
Ridder (…) is perfect gecast als de introverte en 
koppige everyman, terwijl Darya Gantura als zijn 
extraverte echtgenote geloofwaardig tegenwerk 
levert. De film valt een beetje uiteen in twee stijlen: 
een melodramatische insteek waarbij vooral de liefde 
van de vader voor zijn kind primeert en een nuchtere 
docudramabenadering van de kafkaiaanse lijdens-
weg van de familie. Die aanpak zal die bij de ene 
kijker wat wringen en bij de andere de emotionele 
impact net verhogen. Hoe dan ook, op het einde heb 
je op zijn minst een brok in de keel.’ 



 

Dvd-video (jeugd)  

• De animatiefilm The Addams family 2 is het 

zelfstandig te bekijken vervolg op The Addams family 
(2019). Het griezelige gezin Addams bestaat uit 
vader Gomez, moeder Morticia, tienerdochter 
Wednesday, zoontje Pugsley en oom Fester, 
geholpen door wandelende hand Thing en butler 
Lurch. Gomez is bang dat Wednesday vervreemd 
raakt van het gezin en neemt het hele spul mee op 
een roadtrip langs bekende plekken in de VS. 
Intussen denkt Wednesday dat ze niet het biologi-
sche kind is van haar ouders en probeert een 
gemene wetenschapper de familie te bedriegen.  
 
Games (volwassenen)  

• Tiny Tina’s wonderlands is een first-person 
shooter met actie- en rollenspelelementen. Het 
verhaal speelt zich af in een chaotische fantasy-
wereld waar Tiny Tina, een onvoorspelbaar en 
vernielzuchtig persoon, de regels bepaalt. De speler 
gaat op pad langs kastelen, bossen en steden om 
bizarre vijanden uit te roeien, zoals skeletten en 
landhaaien, om uiteindelijk de Dragon Lord (met de 
stem van Will Arnett) te verslaan. De sfeer is 
humoristisch. 
 
Daisy-roms (volwassenen) 

• In Nooit meer alleen van Angelique Haak leest 

kindercoach Emma op een ochtend in de krant een 
overlijdensadvertentie van haar vroegere school-
vriendin Sara, met toevoeging van de letters N.M.A. 
Dezelfde avond vindt ze een pakje op de deurmat, 
met daarin een sprookjesboek waarop op de voor-
kant een bevallige Sneeuwwitje prijkt. Herinneringen 
aan een traumatische gebeurtenis, vlak voor hun 
eindexamen op de middelbare school, komen in alle 
hevigheid terug. 
 

Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2021-49-0433,  Malaparte, Curzio. Kaputt. 
jrg. 2022, afl. 05,  Deze aanbieding vervalt 
nr. 0030 vanwege een verkeerde  
ppn 434942960 interne koppeling. Alle 

bestellingen vervallen. 
De titel wordt in a.i.-week 9, 
2022 opnieuw aangeboden. 
U dient opnieuw te bestellen.  

 

 

Gewijzigde releasedatum 

DVD 
 
2021-39-5955  Het geheime dagboek van  
ppn 434287164 Hendrik Groen / seizoen 1 + 

2, a.i.-week 43, 2021 is niet 
leverbaar. Uw bestelling 
wordt niet in nota gehouden. 
De nieuwe releasedatum zal 
waarschijnlijk pas eind 2022 
worden gepland. Is de 
nieuwe releasedatum 
definitief bekend dan zal de 
DVD opnieuw worden 
aangeboden 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 
 
Hoofdwoorden 
 
2017-45-1044  Jess-Cooke, Carolyn.  
ppn 413354571 Ik weet alleen mijn naam 

nog. Het hoofdwoord wordt: 
Cooke, Carolyn Jess.  

2012-26-4746  Jess-Cooke, Carolyn.  
ppn 343581655 De jongen die demonen zag. 

Het hoofdwoord wordt: 
Cooke, Carolyn Jess.  

2012-11-0183  Jess-Cooke, Carolyn.  
ppn 340825944 Dagboek van een 

beschermengel. Het 
hoofdwoord wordt: Cooke, 
Carolyn Jess.  

2012-06-2274  Jess-Cooke, Carolyn.  
ppn 338948171 The boy who could see 

demons. Het hoofdwoord 
wordt: Cooke, Carolyn Jess.  

2021-34-4029 Vermeeren, An. IJdele hoop.  
ppn 434147028 Het hoofdwoord wordt: 

Vermeren, An. 
 
Trefwoorden 
 
2021-36-5023  Tomey. Irma.  
ppn 434443042 Laylah, van paleis naar AZC. 

Dit werk was als fictie 
ingedeeld. De trefwoorden 
worden: Asielzoekers; 
Nederland; verhalen + 
Sudanese vluchtelingen; 
Nederland; verhalen.  

2016-24-2599  Ha Thi Ngoc, Oanh. 
ppn 405356935 Koolhydraatarme recepten 

uit Oanh's kitchen, met het 
de trefwoorden: Afslank-
recepten en Koolhydraat-
arme recepten. Het trefwoord 
wordt: Koolhydraatarme 
recepten, het trefwoord 
Afslankrecepten is 
verwijderd.  

2016-50-0220  Ha Thi Ngoc, Oanh. 
ppn 408565950 Oanh's kitchen, met het de 

trefwoorden: Afslankrecepten 
en Koolhydraatarme 
recepten. Het trefwoord 
wordt: Koolhydraatarme 
recepten, het trefwoord 
Afslankrecepten is 
verwijderd. 

 
SISO 
 
2021-24-4109  Broek, Maartje van den.  
ppn 433315733 Preloved, met het SISO-

nummer: 368.5. Het SISO-
nummer wordt: 907.3.  

2021-44-2395 Dawson, Juno. 
2021-36-5105 What’s the t?, met het  
ppn 433830948 SISO-nummer 418.16.  
 Het SISO-nummer wordt: 

308.16.  
2021-37-5448  Veyt, Nouchka.  
ppn 434397865 Bloeiend jong, met het SISO-

nummer: 606.3. Het SISO-
nummer wordt: 606.39.  

2021-36-5023  Tomey. Irma.  
ppn 434443042 Laylah, van paleis naar AZC. 

Dit werk was als fictie inge-
deeld. Het SISO-nummer 
wordt: 328.9.  

 
PIM 
 
2021-36-5023  Tomey. Irma.  
ppn 434443042 Laylah, van paleis naar AZC. 

Dit werk was als fictie inge-
deeld. De PIM-categorie 
wordt: 10 Mens en 
Maatschappij. Het PIM-
trefwoord wordt: Asiel-
zoekers.  

2016-24-2599  Ha Thi Ngoc, Oanh.  
ppn 405356935 Koolhydraatarme recepten 

uit Oanh's kitchen, met het 
PIM-trefwoord: Afslank-
recepten. Het PIM-trefwoord 
wordt: Koolhydraatarme 
recepten.    

2016-50-0220  Ha Thi Ngoc, Oanh.  
ppn 40856950 Oanh's kitchen, met het PIM-

trefwoord: Afslankrecepten. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Koolhydraatarme recepten.  

 
 
 
 



 

 
 
 


