
 

 
 
 
       

    Aanschafinformaties week 41, 2022 
 
 

Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Midwood, Ellie: Licht in het duister. 
Een op waarheid gebaseerde historische 
roman die zich afspeelt ten tijde van de 
Tweede Wereldoorlog in Berlijn. Libby 
verhuist naar Berlijn om te ontsnappen aan 
haar verstikkende familie, maar ze treft een 
stad verlamd door angst. Joodse boeken 
worden verbrand en elke dag verdwijnen er 
mensen. Dan ontmoet ze Harro, een verzets-
strijder, en samen doen ze alles wat ze kunnen 
om Hitlers regime neer te halen. Maar gevaar 
dreigt voor het verliefde stel. In de winter van 
1942 raakt Libby ervan overtuigd dat de 
Gestapo hen in de gaten houdt. Nu moeten ze 
besluiten wat het belangrijkst is: de waarheid 
of hun eigen leven…  
 
Non-fictie volwassenen  
• Gent, Tobias van: De minister en de 
majesteit : Adriaan Dijxhoorn, minister van 
Defensie. Een biografie over Adriaan Dijxhoorn 
(1889-1953), met focus op zijn rol als minister 
van Defensie tijdens de Tweede Wereldoorlog 
en zijn conflicten met koningin Wilhelmina 
(1880-1962). Het was Dijxhoorn die zijn collega’s 
overtuigde om naar Engeland uit te wijken, 
wat cruciaal bleek voor de Nederlandse positie 
in de oorlog. Daar krijg hij de reputatie be-
sluiteloos en defaitistisch te zijn en Wilhelmina 
zag hem als exponent van de falende legertop. 
Uiteindelijk zegde ze haar vertrouwen in 
Dijxhoorn op, waarna hij opstapte. Hij werd 
naar Washington gestuurd en diende aan het 
eind van de oorlog als waarnemend Chef van 
de Generale Staf, maar Wilhelmina blokkeerde 
zijn definitieve benoeming. Met foto’s in zwart-
wit. 
 

 
Fictie jeugd 
•  Boonen, Stefan: Een paard met een strik 
om. Een origineel verhaal, Vik die een pakket 
krijgt met een wolf erin. Vik kan alleen niets 
met een wolf en wil hem teruggeven aan de 
postbode Amed. Die heeft wel een zus, die 
woont in het bos. Vik brengt de wolf naar het 
bos, maar wordt tegengehouden door een 
agent, die de wolf wel wil. In ruil daarvoor 
brengt Vik een meisje naar huis. En in ruil 
dáárvoor geeft haar oma hem een sportauto. 
Zo gaat het avontuur verder, waarin alles kan! 
In grappige stijl geschreven. Met speelse 
gekleurde illustraties in oranje, groen en zwart 
van Julie Vangeel. Vanaf ca. 8 jaar. 
 
Non-fictie jeugd  
• Schutten, Jan Paul: Het mysterie van niks en 
oneindig veel snot. Hoe en uit wát is ons heelal 
ontstaan? Is er altijd al iets geweest of niet? 
Waar is dat iets dan vandaan gekomen? En als 
er ooit niets was, hoe kon er dan uit niets iets 
ontstaan? In deze prachtige uitgave voert de 
auteur ons op zijn geheel eigen wijze 13,8 
miljard jaar terug in de tijd naar het begin van 
ons universum dat we tot de allerkleinste 
fractie van een seconde benaderen. Onderweg 
vertelt hij over supernova’s, zwarte gaten, 
atomen, fusies, donkere materie en energie, de 
oerknal, vier verschillende krachten, straling en 
het prille ontstaan van sterren en sterren-
stelsels. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de 
ideeën van Albert Einstein, waaronder zijn 
relativiteitstheorie. Evenmin schuwt de auteur 
de complexe materie van de vierdimensionale 
ruimtetijd en de quantummechanica. Ook de 
illustraties in kleur of zwart-wit zijn verhel-
derend, gedetailleerd en grappig. Sluitstuk van 
een trilogie, na 'Het raadsel van alles wat leeft' 
en 'Het wonder van jou en je biljoenen 
bewoners' (bestelnummers: 2015-08-4892 
(a.i.-week 14, 2015 en 2015-24-3085 (a.i.-week 3, 
2016).  Vanaf ca. 12 t/m 18 jaar. 
 



 

Buitenlands volwassenen 
• Frohlich, Susanne: Heimvorteil.  
Jutta, 68 jaar oud, is nu tien jaar weduwe en 
overpeinst wat ze wil met de rest van haar 
leven. Haar drie kinderen zijn volwassen en al 
lang het huis uit. Zij vinden dat het tijd wordt 
voor Mama om in een verzorgingshuis te gaan 
wonen. Dan kunnen ze de mooie grote woning 
die vrij komt voor zichzelf inrichten. Maar Jutta 
vind zichzelf nog veel te jong en fief om zich op 
te laten nemen. Ze neemt een drastisch besluit 
en gaat met haar vriend, die tevens haar 
zwemleraar is, op reis langs verzorgingshuizen. 
Ze reizen door Europa, bezoeken de meest 
uiteenlopende tehuizen en belanden in de 
meest hilarische en vreemde situaties. Lief en 
leed volgen elkaar op, maar onderweg maken 
ze ook vele vrienden. Jutta weet intussen wat 
ze wil voor haar toekomst en passant ontmoet 
ze een nieuwe liefde.  
 
Dvd (volwassenen) 
• Caro Diaro. Caro Diario is een driedelig 
dagboek van een rusteloze veertiger op 
inspektietocht door Italië. 1. Op de Vespa: 
Nanni Moretti doet verslag van zijn tochtjes 
door de buitenwijken van Rome per scooter. 
Hij vertelt over de architectuur van de wijken, 
filosofeert over film en eindigt in Ostia, de 
badplaats waar Pasolini werd vermoord. 
2. Eilanden: Nanni Moretti bezoekt de 
Liparische Eilanden waar hij een rustig plekje 
zoekt om te kunnen schrijven. Zeurende 
kinderen, toeristen en een reisgenoot die 
verslaafd is aan tv doen hem terug op de 
vlucht slaan. 3. Dokters: Moretti brengt verslag 
uit van zijn reis langs dokters en kwakzalvers. 
IMdb score: 7.2/10 
 
Daisy-rom (volwassenen) 
•  Baldacci, David: Schaduwstad. Integrale 
weergave van het gelijknamige boek, dat 
aangeboden is in a.i.-week 24, 2022. Een thriller 
van de bekende thrillerschrijver David Baldacci 
over privédetective Aloysius Archer, die oude-
jaarsavond van 1952 op 1953 in Hollywood viert 
met een goede vriendin. Zij probeert het te 
maken als actrice, maar deze glamoureuze 
wereld blijkt zijn schaduwzijden te hebben. Als 
Archer naar Malibu wordt geroepen om een 
bedreiging te onderzoeken treft hij niet de 
opdrachtgeefster, maar het lichaam van een 
man aan. In de uren daarna wordt hij buiten 
westen geslagen, achtervolgd door smokke-
laars en bijna doodgeschoten.  
 

Games (jeugd) (Playstation 4) 
• NBA 2K23. Rond de meest prestigieuze 
basketbalcompetitie ter wereld, de National 
Basketball Association, verschijnt in navolging 
van eerdere jaren nu NBA 2K23. Met behulp 
van de controller speel je met bekende 
(Amerikaanse) basketbalteams waar grote 
namen deel van uit maken. De bewegingen 
zijn zeer precies en komen natuurlijk over. In 
de singleplayer begin je als jonge basketballer 
om langzaam je carrière verder vorm te geven. 
Daarnaast kun je het online en offline tegen 
andere gamers opnemen, met natuurlijk het 
ultieme doel om de overwinning te behalen. 
Dit spel is een must voor alle basketbalfans. 
 
 

Gewijzigde release-datum 
 
DVD 
 
2022-16-3980 Alles op tafel, a.i.-week 31,  
ppn 436790750 2022 is niet leverbaar.  
 De DVD verschijnt naar 

verwachting pas in het 
voorjaar van 2023. Uw 
bestelling wordt niet in 
nota gehouden. Is de 
releasedatum definitief 
bekend dan zal de DVD 
opnieuw worden 
aangeboden in ons AVM 
weekaanbod. 

2022-20-5374   De Drekkies : Welkom in  
ppn 436825988 Stinkiestad, a.i.-week 32, 

2022 is niet leverbaar. 
 De uitgever heeft deze 

nieuwe release laten 
vervallen. Bestellingen 
worden hierdoor af-
gemeld.  

 

 
 
Bibliografische berichten 
 
Deze a.i.-week 41, 2022 bevat geen 
Bibliografische berichten. 
 
 
Bijlage:  Lijst van jaarboeken 2023 
 



 

Jaaraanbieding Jaarboeken 2023 
 
In de weken 42 t/m 45 van de Aanschaf-
informaties 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 2023 uitkomen. De aanschaf-
informaties voor de aanbieding jaarboeken 
worden in een apart cluster Jaarboeken 
opgenomen. 
 
De jaarboektitels worden sinds 2021 aange-
boden gedurende 4 weken (in plaats van 5), 
met wekelijks circa 40 jaarboek-aanbiedingen. 
 
We starten nog steeds met week 42 met de 
examenbundels. In week 43 volgen de 
camping- en andere toeristische gidsen, en de 
postzegel- en muntencatalogi. In week 44 
zitten de jaarboeken betreffende kerken, geld, 
studie, juridische en sociale onderwerpen. 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 week (a.i.-week 41, 2022) vindt u in de 
bijlage 4 tabellen waarin u alvast kunt zien 
welk jaarboek in welke week zal worden 
aangeboden. Voor iedere nieuwe aanbiedings-
week is een aparte tabel gemaakt. 
 
De lijst is nog niet definitief. De komende 
weken kunnen er nog titels wijzigen of van de 
lijst verdwijnen, omdat ze niet meer ver-
schijnen. 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. 



 

  

 



 

Bijlage:  Lijst van jaarboeken 2023 
 
 
Jaarboeken die in A.I.-week 42, 2022 zullen worden aangeboden: 
 
Titel van jaarboek A.I.-week 2022 
Examenbundel havo aardrijkskunde 42 
Examenbundel havo bedrijfseconomie 42 
Examenbundel havo biologie 42 
Examenbundel havo Duits 42 
Examenbundel havo economie 42 
Examenbundel havo Engels 42 
Examenbundel havo Frans 42 
Examenbundel havo geschiedenis 42 
Examenbundel havo maatschappijwetenschappen 42 
Examenbundel havo natuurkunde 42 
Examenbundel havo Nederlands 42 
Examenbundel havo scheikunde 42 
Examenbundel havo wiskunde A 42 
Examenbundel havo wiskunde B 42 
Examenbundel vmbo gt/mavo biologie 42 
Examenbundel vmbo gt/mavo Duits 42 
Examenbundel vmbo gt/mavo economie 42 
Examenbundel vmbo gt/mavo Engels 42 
Examenbundel vmbo gt/mavo Frans 42 
Examenbundel vmbo gt/mavo geschiedenis 42 
Examenbundel vmbo gt/mavo maatschappijkunde 42 
Examenbundel vmbo gt/mavo NASK 1 42 
Examenbundel vmbo gt/mavo NASK 2 42 
Examenbundel vmbo gt/mavo Nederlands 42 
Examenbundel vmbo gt/mavo wiskunde 42 
Examenbundel vmbo kgt/mavo aardrijkskunde 42 
Examenbundel vmbo k Nederlands 42 
Examenbundel vwo aardrijkskunde 42 
Examenbundel vwo bedrijfseconomie 42 
Examenbundel vwo biologie 42 
Examenbundel vwo Duits 42 
Examenbundel vwo economie 42 
Examenbundel vwo Engels 42 
Examenbundel vwo Frans 42 
Examenbundel vwo geschiedenis 42 
Examenbundel vwo maatschappijwetenschappen 42 
Examenbundel vwo natuurkunde 42 
Examenbundel vwo Nederlands 42 
Examenbundel vwo scheikunde 42 
Examenbundel vwo wiskunde A 42 
Examenbundel vwo wiskunde B 42 
Examenbundel vwo wiskunde C 42 
 



 

Jaarboeken die in A.I.-week 43, 2022 zullen worden aangeboden: 
 
Titel van jaarboek A.I.-week 2022 
Adac-Camping Führer. 1: Südeuropa 43 
Adac-Camping Führer. 2: Deutschland, Nordeuropa 43 
B&B guide, The, AA 43 
Belgique, België, Luxembourg (Guides rouges) 43 
Campinggids Benelux ACSI 43 
Campinggids Europa, 2 dln. ACSI 43 
Campinggids Frankrijk ACSI 43 
Catalogue de timbres-poste, ca. 6 dln. Yvert & Tellier 43 
Erkende campings ANWB 43 
Facile en route campergids. 1: België, Nederland, 
Luxemburg & Frankrijk 43 
Facile en route campergids. 2: Duitsland, Denemarken, 
Zwitserland & Oostenrijk 43 
Facile en route campergids. 3: Spanje, Portugal, Italie͏̈, 
Slovenie͏̈, Kroatie͏̈ & Griekenland 43 
Facile-En-Route Europa 43 
Klein & fijn kamperen ACSI 43 
Michel Deutschland 43 
Michel Deutschland-Junior 43 
Michel Deutschland-Spezial, 2 dln. 43 
Michel Europa, band 1 Alpenländer 43 
Michel Europa, band 2 Mitteleuropa 43 
Michel Europa, band 3 Westeuropa 43 
Michel Europa, band 4 Iberische Halbinsel 43 
Michel Europa, band 5 Apenninen-Halbinsel 43 
Michel Europa, band 6 Westlicher Balkan 43 
Michel Europa, band 7 Südlicher Balkan 43 
Michel Europa, band 8 Südosteuropa 43 
Michel Europa, band 9 Mittelmeerländer 43 
Michel Europa, band 10 Skandinavien 43 
Michel Europa, band 11 Baltikum und Finnland 43 
Michel Europa, band 12 Benelux 43 
Michel Europa, band 13 Britische Inseln 43 
Michel Europa, band 14 Kanalinseln und Man 43 
Michel Europa, band 15 Osteuropa 43 
Michel Europa, band 16 Russland und Sowjetunion 43 
Nederland, Netherlands (Guides rouges) 43 
NVPH catalogus Nederland 43 
Stanley Gibbons simplified catalogue: stamps of the world, 
6 dln. 43 
Stanley Gibbons stamp catalogue Commonwealth and 
British Empire stamps 1840-1970 43 
NVMH Muntalmanak 43 
Campinggids Zuid-Europa ACSI 43 
Caravan and camping guide, The, AA 43 
Officiële Belgische postzegelcatalogus 43 
Kleine campings ANWB 43 
 



 

Jaarboeken die in A.I.-week 44, 2022 zullen worden aangeboden: 
 
Titel van jaarboek A.I.-week 2022 
Keuzegids HBO 44 
Keuzegids MBO 44 
Keuzegids universiteiten 44 
Studiegids hoger onderwijs 44 
Studiegids middelbaar beroepsonderwijs 44 
Belastinggids, Consumentenbond 44 
Belastinggids, Kluwer 44 
BTW-gids 44 
Budgethandboek 44 
Fondsenboek 44 
Goede doelen gids verschijnt dit jaar niet 
Grote almanak voor informatie en advies, De 44 
Nextens BTW-almanak 44 
SDU wettenbundel belastingrecht 44 
Arbo normenboek 44 
Burgerlijk procesrecht 44 
Kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid, De, 
20XX.1 44 
Kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid, De, 
20XX.2 44 
Nextens loon almanak 44 
Pensioen pocket 2023 44 
Praktijkgids arbeidsrecht 44 
Praktijkgids sociale zekerheid 44 
SDU wettenbundel, 3 dln. 44 
Staatsalmanak 44 
Testjaarboek 44 
Vanouds vermaarde Erve C. Stichter’s Enkhuizer 
almanak voor het jaar 20XX, De 44 
 



 

Jaarboeken die in A.I.-week 45, 2022 zullen worden aangeboden: 
 
Titel van jaarboek A.I-.week 2022 
Guinness world records 45 
Alle auto’s 45 
Alle motoren 45 
Astrologische almanak voor …. 45 
Binnenvaart 45 
Luchtvaart 45 
Onschatbare klassieker, De 45 
(Verhey, A.) RaceFan Formule 1 Finish 45 
(Verhey, A.) RaceFan Formule 1 Start 45 
(Verhey, A.) RaceFan Formule 1 Pitstop 45 
Spoor 45 
Spoorwegen 45 
Sterren & planeten 45 
Sterrengids 45 
Trams 45 
Truckstar fotojaarboek 45 
Wateralmanak, dl. 2: Vaargegevens 45 
Autovisie jaarboek 45 
Aanzien van … Het 45 
Architectuur in Nederland, jaarboek 45 
Best Dutch book designs, The 45 
Filmjaarboek 45 
Holland handbook, The 45 
Jaarboek sterrenkunde 45 
Jaarboek Twente 45 
(Radnedge, Keir.) Wereld voetbal recordboek 45 
World press photo 45 
Zilveren Camera, De 45 
 
 

 


