
 

 
 
 
       
    Aanschafinformaties week 22, 2017 
 
 
Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Non-fictie jeugd/volwassenen 
• In Levi's eerste kerstfeest : jeugdverhalen over 
jodenbekering doet historicus en NRC-journalist 
Ewoud Sanders verslag van zijn onderzoek naar 
jodenbekering in jeugdverhalen sinds 1792. Deze 
handelseditie van zijn proefschrift bevat een 
uitwerking van 80 jeugdverhalen (67 vanuit een 
protestants-christelijke en 13 vanuit een rooms-
katholieke achtergrond) die de afgelopen twee 
eeuwen over dit thema zijn uitgegeven. De inhoud 
van de boeken is vaak schokkend en discriminerend 
richting joden. Zelfs ook na de Tweede Wereldoorlog 
verschenen deze verhalen, met daarin negentiende-
eeuwse elementen. Resultaat van zijn studie is wel 
dat uitgeverij Den Hertog heeft besloten om De 
zoektocht van Lea Rachel  van M.H. Karels-Meeuse 
niet te herdrukken. Dit boek is voor het laatst 
aangeboden met bestelnummer 2011-21-1567 
(2011/29). 
 
Dvd en Blu-ray 
• Het historisch drama Silence van Martin Scorsese 
is gebaseerd op een roman van Shusaku Endo. 
Rond 1640 gaan twee jonge Portugese priesters in 
Japan op zoek naar hun leermeester, die spoorloos 
verdwenen is en volgens geruchten zijn geloof heeft 
afgezworen. Het is een gevaarlijke tocht, want het 
christendom is verboden en christenen worden zwaar 
vervolgd. In de hoofdrollen Adam Driver, Andrew 
Garfield en Liam Neeson. 
• Het drama Jackie is de eerste Engelstalige film 
van de Chileen Pablo Larraín. Het verhaal van de 
moord op John F. Kennedy wordt verteld vanuit het 
gezichtspunt van Jackie (Nathalie Portman) die in de 
dagen erna alles doet om het beeld dat haar man zal 
nalaten zo positief mogelijk te maken. De recensen-
ten geven 4-5 sterren. De film werd genomineerd 
voor veel prijzen, onder meer drie Oscars en een 
Golden Globe. 
 

 
Meertalige prentenboeken 
 
Deze week (a.i.-week 22, 2017) vindt u in het 
reguliere aanbod Fictie Jeugd enkele meertalige 
prentenboekjes voor peuters en kleuters. Op reis 
naar Marokko is een aantrekkelijk kartonboekje 
met een eenvoudige tekst in zowel het Nederlands, 
Frans als Arabisch. Mimi is cool, een deeltje uit de 
uitgebreide serie Nik-Nakboekjes, gaat over Mimi, 
die gepest wordt omdat ze er anders uitziet dan de 
andere muizen. Het tweetalige boekje wordt aange-
boden in vijf verschillende edities, waarin steeds de 
Nederlandse tekst wordt gecombineerd met een 
andere taal (Engels, Frans, Pools, Turks en 
Arabisch). De titels zijn goed bruikbaar in meertalige 
omgevingen, bv. om uitleg te geven over vakantie 
naar thuisland Marokko of om kinderen vertrouwd te 
maken met een andere taal. 
 
 
Buitenlandse romans 
 
Deze week (a.i.-week 22, 2017) is er een extra 
aanbieding van 12 Duitse titels, speciaal bedoeld 
voor middelbare scholieren. In dit speciale pakket zijn 
klassiekers opgenomen als Die Blechtrommel van 
Günter Grass, Die Verwandlung van Franz Kafka en 
Der Zauberberg van Thomas Mann maar ook 
moderne titels als Tschick van Wolfgang Herrndorf, 
Der Vorleser van Bernhard Schlink en Das Parfum 
van Patrick Süskind.  
 
 
 
 



 
Aanbieding meelees-cd’s en meeluister-
boeken voor moeilijk lezende kinderen  
 
Deze week (a.i.-week 22, 2017) treft u een aanbod 
meelees-cd’s en meeluisterboeken aan die op 
aangepaste leessnelheid zijn ingesproken door 
professionele vertellers. Uitgeverij Bontekoe heeft 
eind 2016 een nieuwe meeluistermethode ont-
wikkeld: in plaats van losse cd’s mee te leveren, 
wordt er een speciale code op het boek geplakt. 
Deze code is onbeperkt te gebruiken. Je vult hem in 
op www.meeluisterboek.nl, waarna je bij de ingespro-
ken tekst komt. Deze tekst is dezelfde als die op de 
meelees-cd’s en dus ook aangepast aan het AVI-
niveau van het boekje. Voorlopig bieden we nog 
beide versies aan: met meelees-cd en als meeluister-
boek. Op termijn zullen alleen nog de meeluister-
boeken beschikbaar zijn.  
De aanbieding van deze week bestaat uit drie titels 
van de serie Zoeklicht Dyslexie van uitgeverij 
Zwijsen. Bibliotheken die graag de combinatie boek 
en meelees-cd of een meeluisterboek willen bestel-
len, kunnen terecht in de rubriek Boeken: Fictie 
jeugd. De aanbieding van alleen de compact disc is 
bedoeld voor bibliotheken die de boeken al zonder 
audioboek aangeschaft hebben. U treft de meelees-
cd’s aan in de rubriek Luisterboeken. 
Zie ook: www.uitgeverijbontekoe.nl.  
 



 
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 
 
SISO 
 
2017-03-2390  Atkinson, Brett. Auckland &  
ppn 408611782 the Bay of Islands, met het 

SISO-nummer: Nieuw-
Zeeland 993. Het SISO-
nummer wordt: Nieuw-
Zeeland 995.3.  

2014-29-3496  Westerloo, Gerard van. De  
ppn 377415499 pont van kwart over zeven, 

met het SISO-nummer: 982. 
Het SISO-nummer wordt: 
935.6.  

 
PIM 
 
2014-29-3496  Westerloo, Gerard van. De  
ppn 377415499 pont van kwart over zeven, 

met de PIM-categorie: 20 
Geschiedenis en het PIM-
trefwoord: Nederland. De 
PIM-categorie wordt: 19 
Nederland. Het PIM-
trefwoord wordt: Twintigste 
eeuw.  
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