
 

 
 
 
       

    Aanschafinformaties week 6, 2023 
 
 

Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Graaf, Petra Madelon de: Deere. 
Een psychologische roman over verslaving, 
geloof en seksueel wangedrag. Petra groeit op 
in het religieuze vissersdorp Spakenburg, waar 
achter de kleurrijke klederdracht een stevige 
drugsproblematiek schuilgaat. Evert werkt in 
de vis en worstelt met zijn verslaving. Als de 
twee elkaar op een avond tegenkomen eindigt 
een leuk gesprek in seksueel misbruik. Tien 
jaar later stuurt Petra hem een berichtje. Evert 
zit op dat moment in een traject om in het 
reine te komen met zijn zonden en gelooft dat 
ze door God gezonden is. Petra, inmiddels 
werkzaam als docent filosofie, ziet haar kans 
schoon om hem te bevragen over de gebeur-
tenissen uit het verleden.  
 
Non-fictie volwassenen  
• Dongelmans, Maarten-Jan: Oranjeprinses 
op drift : Wilhelmina van Pruisen en de 
Nederlanders. 
Een historische biografie van Wilhelmina van 
Pruisen (1751-1820), de echtgenote van Stad-
houder Willem V. Het boek neemt de lezer 
mee in het kleurrijke leven van een sterke 
vrouw, die de stormen van haar tijd moest 
doorstaan. Wilhelmina bemoeit zich actief met 
de politiek. Tegenstanders noemen haar 
Jezabel, aanhangers zien haar als Moeder des 
Vaderlands. Als patriotten haar tegenhouden 
nabij Goejanverwellesluis roept Wilhelmina de 
hulp in van haar broer, de koning van Pruisen. 
De restauratie gaat gepaard met zuiveringen 
en Wilhelmina’s populariteit daalt. Na de 
Franse inval vlucht het echtpaar naar 
Engeland. De auteur werd in 2015 benoemd 
tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
 

 
Fictie jeugd 
• Kooten, Helga van: Kees de regenboogstier. 
Een prentenboek over diversiteit en acceptatie. 
In de stal van de boer is stiertje Kees geboren. 
Kees heeft alle kleuren van de regenboog en 
maakt graag een ketting van madeliefjes: niet 
bepaald stierengedrag. Zullen de boer en de 
andere dieren hem accepteren? In opgewekte, 
zachtaardige stijl geschreven. Met bijpassende 
bladvullende illustraties in kleur. De auteur  
won in 2012 zowel Het Hoogste Woord (2012) 
als de John Flandersprijs. De jaren daarvoor 
werd zij genomineerd voor Prentenboek van 
het jaar (2010) en de John Flandersprijs (2011). 
Vanaf ca. 5 jaar. 
 
Non-fictie jeugd  
• Depoorter, Nathalie: Kleine hartjes en grote 
gevoelens. 
Een vrolijk en leerzaam boek over gevoelens 
voor jonge kinderen. Kinderen kunnen veel 
vragen hebben bij de emoties die ze voelen. 
Wat voelen ze bijvoorbeeld precies en waarom 
zijn er zoveel gevoelens? Is dat normaal? En 
wat moet je ermee dóén? Van dagelijkse 
emoties zoals blij en verdrietig tot overwel-
digende gevoelens zoals verliefd en jaloers: dit 
boek legt ze allemaal uit. Met vrolijke kleuren-
illustraties. Om voor te lezen aan kinderen 
vanaf ca. 5 t/m 8 jaar. 
 



 

Buitenlands volwassenen 
• Alpstein, Ellen: The tsarina's daughter. 
Betoverend verhaal over Elizabeth Petrovna 
Romanov, de tweede dochter van Tsaar Peter 
de Grote en Catharina I. Na haar vaders dood 
volgt haar moeder hem op als Tsarina. 
Elisabeth en haar zusje zijn feitelijk onwettig, 
omdat Peter de Grote pas later met hun 
moeder, zijn maîtresse, in het huwelijk trad. 
De bloedlijn was dus niet zuiver en dit feit 
verhinderde telkens weer dat Elizabeth als 
troonopvolgster werd aangewezen. Zij wilde, 
net als haar vader, Rusland moderniseren naar 
westers voorbeeld. Een invloedrijke groep 
edelen was daar niet van gediend. Uiteindelijk 
pleegt ze in 1741, met behulp van het leger en 
enkele getrouwen, een coup en heerst dan 20 
jaar over Rusland. De ziel van Rusland wordt 
bloot gelegd, mede door de vele personages: 
ze zijn kleurrijk, meedogenloos en geslepen of 
het zijn zwakkelingen en meelopers. De histo-
rische feiten kloppen en maken dit spannende 
boek tot een waardevol, op zichzelf staand 
vervolg van 'Tsarina'. 
 
Blu-ray (volwassenen) 
• Rebel. 
Wanneer Kamal besluit zijn leven te beteren, 
verlaat hij België om oorlogsslachtoffers in 
Syrië te helpen. Maar eens aangekomen wordt 
hij al snel gedwongen om zich bij een gelovige 
militie aan te sluiten en zit hij vast in Raqqa. 
Ondertussen wordt zijn jongere broer Nassim 
thuis in Brussel een gemakkelijke prooi voor 
radicale rekruteerders, die hem beloven hem 
te herenigen met zijn grote broer. Hun 
moeder, Leila, vecht om het enige wat ze nog 
heeft te beschermen: haar jongste zoon.  
IMDb score: 7,8/10. 
 
Daisy-rom (volwassenen) 
• Fields, Helen: Perfecte misdaad . 
Integrale weergave van het gelijknamige boek 
dat aangeboden is in a.i.-week 2, 2023. 
Wanneer een aantal mensen die een zelf-
moordpoging hebben gedaan kort daarna 
vermoord worden aangetroffen, gaat er een 
alarmbel rinkelen bij de politie in Edinburgh. 
Het lijkt er op dat er een seriemoordenaar aan 
het werk is. Politieman Luc Callanach lijkt ook 
persoonlijk betrokken bij een van de moorden 
en zijn verleden maakt hem tot een van de 
verdachten. Na veel speurwerk komt men 
achter de identiteit van de moordenaar en in 
een spannende slotscene slaagt men er in om 
hem onschadelijk te maken. Dit boek is deel 
van een serie waarin Callanach de hoofdrol 
speelt. Langzaam wordt de spanning opge-
voerd, waarbij de lezer ook inzicht krijgt in de 
gedachtegang van de misdadiger. De afloop is 
verrassend.  
 

Daisy-rom (jeugd) 
•  Kirby, Katie: Het rampzalige sociale leven 
van Lottie. 
Integrale weergave van het gelijknamige boek 
dat aangeboden is in a.i.-week 35, 2022. 
Een grappig verhaal over de misavonturen van 
de onhandige Lottie. Ze schrijft in haar 
dag¬boek over vriendschap en verliefdheid. Na 
de eerste maanden van de brugklas kan ze de 
middelbare school wel aan, denkt ze. Ze wil 
indruk maken op haar crush Daniel door haar 
rol als zingende krab in de schoolmusical en 
moet haar twee beste vriendinnen tevreden 
houden terwijl ze erg verschillen van elkaar.  
 
 
 
Gewijzigde releasedatum 
 
AVM 
 
2022-40-3211 (DVD)  Silent night, a.i.- week 49, 
2022-40-312 (BLUR)  2022 is niet leverbaar.                                                                           

De releasedatun is 
uitgesteld. Uw bestelling 
wordt niet in nota 
gehouden.  Is de nieuwe 
releasedatum definitief 
bekend dan zal de film 
opnieuw 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 
Catalogusonderhoud. 
 
 
Boeken 
 
Trefwoorden 
 
2021-52-1464 Rethburn, Betsy. 
ppn 435392069 Computer-gaming, 

met trefwoorden: 
Spelcomputers ; 
Geschiedenis.  

 De trefwoorden worden: 
Computerspelen ; 
Geschiedenis. 

 
SISO 
 
2022-23-0686 Meijer, Bart.  
ppn 436349922 Het humor handboek 

voor kinderen, met het 
SISO-nummer: J 415.3. 
Het SISO-nummer wordt: 
J Nederlands 846.  

2021453443 Hunt, Lindsay.  
ppn 426290410 Bretagne (wat & Hoe. 

Hoogtepunten), met het 
SISO-nummer: Frankrijk 
996.3. Dit moet zijn: 
Frankrijk 995.3. 

 
 
PIM 
 
2021-52-1464 Rethburn, Betsy. 
ppn 435392069 Computer-gaming, 

het PIM-trefwoord 
ontbreekt. Het PIM-
trefwoord wordt: 
Computerspelen. 

 

Leeftijdsaanduiding 
 
2019-05-1582  McNiven, Steve.  
ppn 421550546 Wolverine, old man 

Logan. Deel 1/4, met de 
leeftijdsaanduiding C. 
Deze titel wordt nu bij de 
volwassenen ingedeeld.  

2019-05-1583  McNiven, Steve.  
ppn 421550554 Wolverine, old man 

Logan. Deel 2/4, met de 
leeftijdsaanduiding C. 
Deze titel wordt nu bij de 
volwassenen ingedeeld.  

2019-19-4109  McNiven, Steve.  
ppn 422698180 Wolverine, old man 

Logan. Deel 3/4, met de 
leeftijdsaanduiding C. 
Deze titel wordt nu bij de 
volwassenen ingedeeld.  

2019-19-4110  McNiven, Steve.  
ppn 422698229 Wolverine, old man 

Logan. Deel 4/4, met de 
leeftijdsaanduiding C. 
Deze titel wordt nu bij de 
volwassenen ingedeeld.  

2022-19-4993 Evrard, David.  
ppn 437598667 4 spannende avonturen 

van Robbe en Bas, met 
de leeftijd E en AVI M4. 
Dit wordt: A en codering 
MLP. De uitgave bevat 
geen officieel CITO-logo.  

2022-22-0395 Evrard, David.  
ppn 437595668 4 grappige avonturen van 

Robbe en Bas, met de 
leeftijd E en AVI E3. 
Dit wordt: A en codering 
MLP. De uitgave bevat 
geen officieel CITO-logo.  

2022-25-2805 Roos, Susanne.  
ppn 436698730 Vleertje Muis, met de 

indeling AK voor de 
weekaanbieding en de 
indeling AP voor Express. 
Dit wordt: A.  

 
AVI-niveau 
 
2022-33-0620 Evrard, David. 
ppn 437598675 4 avonturen van Robbe 

en Bas, met de leeftijd A 
en AVI E3. Het AVI-niveau 
komt te vervallen.  

 De uitgave bevat geen 
officieel CITO-logo.  

 



 

Genre-indeling 
 
2022-24-1247 Van Lunter, Federico.  
ppn 437932540 Doe je met me mee? : 

tamme dieren, zonder 
genre. Het genre 
wordt: DI. 

2022-10-0137 Van Lunter, Federico.  
ppn 437233200 Doe je met me mee?: 

wilde dieren, zonder 
genre. Het genre 
wordt: DI. 

 
 


