
 

 
 
 
       
    Aanschafinformaties week 9, 2017 
 
 
Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• In het Berlijn van 2011 vormt de man achter de 
Duitse Wikileaks een bedreiging voor de CIA en moet 
worden opgespoord door de voormalige Oost-Duitse 
dubbelspion Ludwig Licht. Met Ten westen van de 
vrijheid maakt Thomas Engström zijn debuut als 
spionagethrillerschrijver. Eerste deel van een serie 
rond Licht. 
• Het achtste leven (voor Brilka) van Nino 
Haratischwili beschrijft het leven van zes generaties 
van een familie in Georgië tegen de achtergrond van 
de geschiedenis van het land. Een boek van flinke 
omvang dat qua constructie, stijl en inhoud zo goed 
in elkaar steekt, is uiterst zeldzaam. Bekroond met 
diverse literaire prijzen. 
• In Een meisje loos van Ton van der Lee vaart in 
de zeventiende eeuw een meisje vermomd als man 
met de VOC naar Batavia, waar de wrede gouver-
neur Jan Pieterszoon Coen op haar pad komt. Een 
avontuurlijke, historische roman, geschreven met 
veel kennis van zaken. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Als leidraad voor Verdwenen landen van de 
wereld kiest Bjørn Berge voor de filatelie. Hij wilde 
van deze landen, die sinds de invoering van de 
postzegel in 1840 bestonden en weer verdwenen, de 
postzegels verzamelen. Zo neemt hij de lezer mee op 
een boeiende tocht door een vergeten stuk uit de 
wereldgeschiedenis. 
• Voor Het verleden op je bord verzamelde 
Christianne Muusers uit de collectie van de 
Koninklijke Bibliotheek ruim 45 recepten uit de 
vijftiende tot en met de negentiende eeuw. Deze 
recepten uit het verleden zijn vertaald naar het 
heden. Zeer verzorgde uitgave waarin ook de 
Nederlandse culinaire geschiedenis wordt verteld. 
• In Ziel in de zorg geeft Adjiedj Bakas, Nederlands 
meest gezaghebbende trendwatcher, een beeld van 
de toekomst van de zorg. De zorg zal drastisch 
veranderen, zo gaan mensen meer aan zelfzorg en 
mantelzorg doen. Een interessante en inspirerende 
analyse. 

 
Fictie jeugd 
• Wat zou je doen als je één dag lang een vogel 
zou zijn? Dan zou je wakker worden als een haan, 
vliegen, hippen en als een specht tegen een boom 
kloppen. In het kleurrijk geïllustreerde prenten-
boek Vrolijke vogels van Lucy Cousins, de 
auteur/illustratrice van de bekende Muis-boeken, 
komt een bont gezelschap vogels voorbij, getekend 
in de herkenbare stijl van dikke, zwart omlijnde 
figuren op een helder gekleurde achtergrond. 
• Vandaag is het Huisdierendag, iedereen komt met 
zijn dier naar de Huisdierenclub. Maar als je een 
olifant als huisdier hebt, ben je anders dan alle 
anderen en niet welkom. Verboden voor olifanten van 
Lisa Mantchev is een aandoenlijk en fantasievol ver-
haal over anders zijn en vriendschap. De prenten zijn 
lieflijk, sprekend en kleurrijk, in gemengde techniek. 
• De ongeneeslijk zieke Jared Stone veilt zijn leven 
op eBay, in een poging de financiële toekomst van 
zijn gezin veilig te stellen. Zijn leven wordt gekocht 
door een tv-producent die een realityshow maakt van 
Jareds aftakeling. Ongevraagd worden Jareds vrouw 
en twee dochters beroemdheden die geen enkele 
vorm van privacy meer hebben. Huis van glas is 
fascinerend en angstaanjagend tegelijk. Len Vlahos 
toont de macht, invloed en absurditeit van de media 
in dit zeer eigentijdse verhaal. 
 
Dvd en Blu-ray 
• De zevende hemel is een muzikaal familiedrama 
van Job Gosschalk met veel bekende namen, onder 
andere Henriëtte Tol, Huub Stapel, Thomas Acda, 
Tjitske Reidinga, Halina Reijn en Noortje Herlaar. Het 
echtpaar Maria en Max Rossi runt al bijna 35 jaar een 
Italiaans restaurant in Amsterdam. Ze willen dit 
jubileum uitgebreid vieren en daarna de zaak over-
dragen aan een van hun dochters en haar man. 
Wanneer Maria te horen krijgt dat ze terminaal ziek 
is, wil ze nog één keer met het hele gezin samen 
eten, maar dat levert veel conflicten op. De perso-
nages uiten hun gevoelens in Nederlandstalige 
liedjes van onder andere Doe Maar, Blöf, Guus 
Meeuwis en Nick en Simon. De film bereikte de 
status van Gouden Film (100.000 bezoekers).  



 
• Het biografisch drama Cézanne et moi van 
Danièle Thompson behandelt de relatie tussen 
schrijver Émile Zola (1839-1906) en schilder Paul 
Cézanne (1840-1906) die in hun jeugd in Aix-en-
Provence boezemvrienden zijn, maar tussen wie het 
in 1886 tot een definitieve breuk komt als Paul zich 
meent te herkennen als mislukte schilder in Émile's 
roman 'Het meesterwerk'.  
 
Games 
• Deze week de game Robinson. The journey voor 
de PlayStation 4. Voor deze game is een VR-bril en 
een PlayStation camera vereist. Met de VR(virtual 
reality)-bril beleef je games alsof je er middenin zit, 
want het beeld en het geluid draaien mee als je om je 
heen kijkt. Deze mooi vormgegeven survival-/puzzel-
game is als introductie van het spelen met een 
VR-bril zeer geschikt. 
Voor het gebruik van VR wordt een minimumleeftijd 
aangeraden: 12 jaar. Er is namelijk nog niet veel 
onderzoek beschikbaar naar de lichamelijke effecten 
bij jongere kinderen. O.a. de schermen zouden 
schade kunnen aanrichten, omdat ze zeer dicht op 
de ogen zitten.  
 

Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2017-04-2734,  Woordjes. Woordjes met de 
jrg. 2017, afl. 08,  indeling AB. De titel vervalt 
nr. 302 i.v.m. een verkeerd  
ppn 408649585 bibliotheekadvies. De titel 

wordt zo spoedig mogelijk 
opnieuw aangeboden.  

2017-03-2479,  Woordjes. Woordjes met de 
jrg. 2017, afl. 08,  indeling AB. De titel vervalt 
nr. 303 i.v.m. een verkeerd 
ppn 408649585 bibliotheekadvies. De titel 

wordt zo spoedig mogelijk 
opnieuw aangeboden.  

 
 



 
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 
 
2013-02-0773  Dikkenberg, Dinneke van.  
ppn 353838721 Gewoon koken zonder E-

nummers, met het SISO-
nummer: 629.2. Het SISO-
nummer wordt: 629.22.  

2012-19-5307  Dikkenberg, Dinneke van.  
ppn 341050490 Verder koken zonder E-

nummers, met het SISO-
nummer: 629.2. Het SISO-
nummer wordt: 629.22.  

2011-41-5310  Dikkenberg, Dinneke van.  
ppn 337917671 Bewust koken zonder E-

nummers, met het SISO-
nummer: 629.2. Het SISO-
nummer wordt: 629.22.  

2010-10-0909  Mason, Paul.  
ppn 328883956 Trampolinespringen, met het 

SISO-nummer: 616.9. Het 
SISO-nummer wordt: 616.8.  

2009-32-3923  Grillparzer, Marion. Slank en  
ppn 322365198 fit met de minitrampoline, 

met het SISO-nummer: 
616.9. Het SISO-nummer 
wordt: 616.8.  

2013-06-3455  Labrecque, Ellen. Kracht,  
ppn 355007126 met het SISO-nummer: 

616.6. Het SISO-nummer 
wordt: 618.86.  

2012-50-5063  Pavel. Handboek kettlebell  
ppn 35738136X training, met het SISO-

nummer: 616.6. Het SISO-
nummer wordt: 618.86.  

2011-10-4857  Miessner, Wolfgang.  
ppn 333842014 Handboek krachttraing met 

halters, met het SISO-
nummer: 616.6. Het SISO-
nummer wordt: 618.86.  

2008-24-0-189  Murphy, Sam. Krachttraining  
ppn 308695461 voor een slanke lijn, met het 

SISO-nummer: 617.4. Het 
SISO-nummer wordt: 618.86.  

2016-01-5162  Delavier, Frédéric.  
ppn 397797648 Krachttraining, met het SISO-

nummer: 617.4. Het SISO-
nummer wordt: 618.86.  

2010-44-2136  Delavier, Frédéric.  
ppn 329959050 Krachttraining, met het SISO-

nummer: 617.4. Het SISO-
nummer wordt: 618.86.  

2009-01-0-205  Delavier, Frédéric.  
ppn 315292407 Krachttraining, met het SISO-

nummer: 617.4. Het SISO-
nummer wordt: 618.86.  

2010-10-2350  Delavier, Frédéric. De  
ppn 325832196 krachttrainingsmethode, 

met het SISO-nummer: 
617.4. Het SISO-nummer 
wordt: 618.86.  

2008-99-0-161  Trunz-Carlis, Elmar.  
ppn 317881566 Handboek powertraining, 

met het SISO-nummer: 
617.4. Het SISO-nummer 
wordt: 618.86.  

2016-05-1757  Liebman, Hollis Lance.  
ppn 400904748 Krachttraining, met het SISO-

nummer: 617.4. Het SISO-
nummer wordt: 618.86.  

2016-11-0640  Gärtner, Daniel.  
ppn 404337910 Krachttraining met je eigen 

lichaamsgewicht, met het 
SISO-nummer: 617.4. Het 
SISO-nummer wordt: 618.86.  

 
PIM 
 
2013-02-0773 Dikkenberg, Dinneke van.  
ppn 353838721 Gewoon koken zonder 

E-nummers, met het PIM-
trefwoord: Kookboeken. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
E-nummervrije recepten.  

2012-19-5307  Dikkenberg, Dinneke van.  
ppn 341050490 Verder koken zonder 

E-nummers, met het PIM-
trefwoord: Kookboeken. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
E-nummervrije recepten.  

2011-41-5310  Dikkenberg, Dinneke van.  
ppn 337917671 Bewust koken zonder 

E-nummers, met het PIM-
trefwoord: Kookboeken. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
E-nummervrije recepten.  

 
Leeftijdsindeling 
 
2016-24-2255 Maar, Paul. Tessa krijgt een 
2016-24-2261 zusje, met leeftijdsindeling:  
ppn 404305237 A, M4. Leeftijdsindeling 

wordt: E, M4.  
 
 
 
AVM 
 
Niveauwijziging 
 
2016-40-5956  Huisdiergeheimen, met het  
ppn 407395970 niveau k. Het niveau 

wordt: a. 
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