
 

 
 
 
       
    Aanschafinformaties week 49, 2017 
 
 
Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• In de fijngevoelige roman De Weense sigarenboer 
van Robert Seethaler sluit een jongeman, die in een 
Weense tabakszaak werkt, onverwacht vriendschap 
met Sigmund Freud. Het verhaal geeft een tijdsbeeld 
van het Wenen van kort voor en in de Tweede 
Wereldoorlog. 
 
Non-fictie volwassenen  
• De lagere school : toen bijna alles nog heel 
anders was van Wim Daniëls is een hommage aan 
de lagere school van vroeger. De auteur schetst, 
verlucht met talrijke illustraties, een indringend 
cultuurhistorisch beeld van de lagere school vanaf 
1930. 
 
Non-fictie jeugd/volwassenen 
• De eeuwenoude oosterse vertellingen van 
Duizend-en-een-nacht fascineren de westerse mens 
al sinds de achttiende eeuw. In Twintig parels 
bewerkte Ed Franck twintig van dit soort verhalen in 
verschillende genres. Met zijn ruime ervaring als 
bewerker van oude teksten poetste hij die parels 
zodanig op dat ze ook de hedendaagse lezer zullen 
aanspreken. Keurig verzorgde uitgave met sfeervolle 
prenten van Martijn van der Linden voor zowel 
volwassenen als Young Adults. 
• Als aanvulling op de methode Nederlands ‘Hotel 
Hallo’ voor anderstalige kinderen tussen de 5 en de 
11 jaar verscheen nu Nog meer Hotel Hallo. Met 
behulp van deze uitgave kunnen kinderen die 
(vrijwel) geen Nederlands spreken hun woordenschat 
verder uitbreiden.  
 
Dvd en Blu-ray 
• De oorlogsfilm Dunkirk van Christopher Nolan 
vertelt het verhaal van de evacuatie van 300.000 
geallieerde militairen uit de Duitse omsingeling op 
Belgisch grondgebied in mei en juni 1940. Drie 
verhaallijnen lopen door elkaar: te land, ter zee en in 
de lucht. Dankzij de Nederlandse cameraman Hoyte 
van Hoytema werd een deel van de opnamen 
gemaakt op het IJsselmeer bij Urk. 

 
• Charlize Theron speelt de hoofdrol in de 
spionagethriller Atomic blonde, het regiedebuut van 
David Leitch. In 1989, kort voor de val van de Muur, 
wordt de Britse MI6-agente Lorraine Broughton naar 
Berlijn gestuurd om een geheime lijst terug te vinden 
met informatie over bevriende spionnen. Ze raakt 
verwikkeld in een keihard spel van moord en dubbel-
spionage.  
 
 
 
Aanschafinformaties jaarwisseling 
2017/2018 
 
Het kalenderjaar 2017 telt 52 volledige kalender-
weken. Er worden in 2017 51 a.i.-weken uitgebracht.. 
Om de bestellingen tijdig te kunnen verwerken ver-
zoeken we u de bestellingen van de media en het 
catalogusmateriaal vóór de hieronder genoemde data 
naar NBD Biblion te sturen. 
 
 
a.i.-week a.i.’s uiterlijk bij bestellingen uiterlijk
 de bibliotheken bij NBD Biblion 
 
2017-49 DI 28-11 DI 12-12 
2017-50 DI 5-12 DI 19-12 
2017-51     DI 12-12 WO 27-12 
2017-52 VERVALT 
2018-1 DI 19-12 DI 9-1 
2018-2 DI 2-1 DI 16-1 
2018-3 DI 9-1 DI 23-1 
 
 
 
Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2017-41-4860,  Camp, Candace. Passie voor 
jrg. 2017, afl. 48,  de vijand. De titel vervalt 
nr. 008 omdat de titelbeschrijving  
ppn 412937824 verkeerd gekoppeld is. De 

titel wordt in week 50, 2017 
opnieuw aangeboden.  



 
Buitenlandse non-fictie 
 
Voor a.i.- week 49, 2017 hebben we weer een mooi 
pakket Engelstalige non-fictie samengesteld met 
titels over de meest uiteenlopende onderwerpen.  
Ze zijn opgenomen als ‘Extra aanbieding, speciaal 
pakket’. Het gaat om 30 titels, waaronder Mythos van 
Stephen Fry, Black Tudors van Miranda Kaufman, 
The book smugglers of Timbuktu van Charlie English, 
Driving Miss Norma van Tim Bauerschmidt, Born to 
run van Bruce Springsteen en I am, I am, I am van 
Maggie O'Farrell.  
 
Van vier titels bieden we tegelijkertijd de Engelse én 
de Nederlandse uitgave aan. Het gaat om Becoming 
myself : a psychiatrist’s memoir (Dicht bij het einde, 
terug naar het begin) van Irvin D. Yalom, Koh-I-Noor : 
The history of the world's most infamous diamond 
van William Dalrymple, The secret life of cows (Het 
geheime leven van de koe) van Rosamund Young en 
Birth of a dream weaver (De geboorte van een 
dromenwever) Ngũgĩ wa Thiong'o. 
 
 
 



 
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 
 
2016-49-5485 Oostenrijk, met het  
ppn 410611840 hoofdwoord: Oostenrijk. 

Het hoofdwoord wordt: 
Gloaguen, Philippe.  

2016-49-5483 Marokko, met het  
ppn 410611603 hoofdwoord: Marokko. 

Het hoofdwoord wordt: 
Gloaguen, Philippe.  

 
Trefwoorden 
 
2010-28-4267 Liekens, Goedele. Het  
ppn 329622706 vaginaboek, met de 

trefwoorden: Seksualiteit, en: 
Vrouwen. Het trefwoord 
wordt: Vagina’s.  

2016-15-3683 Wauters, Anke. Dik. Lelijk.  
ppn 40672072X Wijf., met de trefwoorden: 

Obestitas ; Verhalen, en: 
Overgewicht ; Verhalen. De 
trefwoorden worden: 
Zelfbeeld, en: Overgwicht.  

2017-22-0513 Brink, Annemarie van den.  
ppn 410802859 NT2-cahier creatief schrijven, 

met het trefwoord: Schrijven ; 
Nederlandse taal ; Buiten-
landers. Het trefwoord wordt: 
Nederlandse taal ; Buiten-
landers ; Schrijfvaardigheid.  

 
PIM 
 
2010-28-4267 Liekens, Goedele. Het  
ppn 329622706 vaginaboek, met het PIM-

trefwoord: Seksualiteit. Het 
PIM-trefwoord wordt: 
Geslachtsorganen.  

2016-15-3683 Wauters, Anke. Dik. Lelijk.  
ppn 40672072X Wijf., met de PIM-categorie: 

Lichaam en Gezondheid, en 
het PIM-trefwoord: Obestitas. 
De PIM-categorie wordt: 
Mens en Maatschappij, en 
het PIM-trefwoord wordt: 
Zelfbeeld.  

 

SISO 
 
2010-28-4267 Liekens, Goedele. Het  
ppn 3296227 vaginaboek, met het SISO-

nummer: 615.52. Het SISO-
nummer wordt: 600.52.  

2013-48-4673 Portugal, met het SISO- 
ppn 376433396 nummer: 995. Het SISO-

nummer wordt: 993.  
2016-15-3683 Wauters, Anke. Dik. Lelijk.  
ppn 40672072X Wijf., met het SISO-nummer: 

605.16. Het SISO-nummer 
wordt: 418.12.  
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