
 

 
 
 
       
    Aanschafinformaties week 12, 2016 
 
 
Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• In zijn debuutroman Ochtendkoorts vertelt Péter 
Gárdos over de Hongaars-Joodse Miklos die Bergen-
Belsen overleeft, kort na de Tweede Wereldoorlog in 
Zweden arriveert, hoort dat hij nog maar kort te leven 
heeft en verliefd wordt op een vrouw, eveneens 
kampoverlevende. Een ontroerende en indringende 
roman. 
• Van vader op zoon is het tweede deel in De 
Clifton-serie, een serie over twee Engelse families en 
de daaropvolgende generaties. Auteur/oud-politicus 
Jeffrey Archer is een verhalenverteller pur sang. Voor 
een goed begrip wordt geadviseerd deel 1, De tijd zal 
het leren, eerst te lezen. Herdruk daarvan in a.i.’s 
deze week. 
• Geen tijd om te sterven is het debuut van de Ierse 
Steve Cavanagh. In New York wordt ex-oplichter en 
advocaat Eddie Flynn door de Russische maffia 
gedwongen hun baas te verdedigen; als hij weigert 
staat het leven van zijn dochter op het spel. Een 
meeslepende rechtbankthriller, bekroond met de 
ACES award for Literature. 
• In Brieven uit het verleden van Marcia Willett 
komt aan het ongecompliceerde leven van een 
gepensioneerde broer en zus, die in hun ouderlijk 
huis in Cornwall wonen, abrupt een einde als zij na 
jaren ineens ansichtkaarten van een boosaardige 
halfbroer ontvangen. Een goed uitgewerkte 
familiegeschiedenis. 
 
Non-fictie volwassenen  
• In Handboek van een astronaut: hoe te leven op 
aarde vertelt de Canadese ruimtereiziger Chris 
Hadfield zijn belevenissen. Een schitterend boek, 
waarin de lezer de spanning van het ruimtereizen van 
dichtbij mee ervaart. Het enthousiasme en door-
zettingsvermogen, de humor en de wijze inzichten 
van de auteur boeien. 
• In Was ich noch zu sagen hätte : NOS veertig jaar 
Met het Oog op Morgen, met tekst van Anne-Gine 
Goemans en fotografie van Sacha de Boer, blikken 
veertig presentatoren terug op het bekende radio-
programma. Een bijzondere uitgave die absoluut de 
moeite waard is voor alle liefhebbers van 'Het Oog'. 

 
• Zoektocht naar het paradijs : een onderzoek naar 
waarheid en werkelijkheid in het hart van Centraal-
Azië is het boeiende, spirituele reisverhaal van  
woestijnveterane en bioloog Arita Baaijens. Met haar 
metgezel Wayne reist ze per paard door Centraal-
Azië, door het Altajgebergte, op zoek naar de 
mythische plek Shambhala. 
• In Het besef van een moeder vertelt Sue Klebold, 
de moeder van Dylan Klebold, een van de daders 
van de massamoord op de Columbine High School in 
1999, over haar leven na die dag en probeert ze de 
beweegredenen te vinden van de daad van haar 
zoon. Het boek laat niet na grote indruk te maken. 
 
Fictie jeugd 
• De fans van De Grijze Jager van John Flanagan 
kunnen hun hart weer ophalen met Het toernooi van 
Gorlan, het eerste deel van de serie De vroege jaren, 
waarin Halt nog jong is en het samen met Crowley 
opneemt tegen de sluwe baron Morgarath, die de 
troon wil opeisen en daarbij geen enkel middel 
schuwt. De sfeer, karakters en verteltrant zijn heel 
herkenbaar voor de fans. 
• Schobbejacques en de 7 geiten van Merlijne 
Marell is een buitengewoon kunstzinnig prentenboek 
over een grootmoeder die zeven geitjes heeft, 
geboren in de knollen op haar veldje. De geitjes 
roepen een associatie op met de hoofdzonden en de 
schurk Schobbejacques lijkt de verpersoonlijking van 
de duivel. De vertelling lijkt los gebaseerd op het 
sprookje over de wolf en de zeven geitjes. De 
paginagrote illustraties zijn kunstwerken op zich. 
• Het boek der zielen is het derde en laatste deel uit 
de serie De bijzondere kinderen van mevrouw 
Peregrine over een groep kinderen met bijzondere 
eigenschappen die achtervolgd worden door hulsels 
en schepsels die hen willen vernietigen. Een 
spannend slot van een adembenemend avontuur. 
Opnieuw met een intrigerende verzameling vintage 
foto’s, gedrukt op bruin papier. In het cluster 
Buitenlandse jeugdfictie van deze week treft u de 
Engelstalige editie aan: Library of souls. 



 
• De jongen, de neushoornvogel, de olifant, de 
tijger en het meisje is een nieuwe succesvolle 
samenwerking van Verhelst en Cneut, die eerder het 
prentenboek 'Het geheim van de keel van de 
nachtegaal' maakten, dat veelvuldig werd bekroond. 
Het is een spannend, intrigerend verhaal dat over 
initiatierituelen gaat, maar ook over angst, moed, 
verlies en de ontroerende verbondenheid tussen 
generaties en dorpsgenoten, tot voorbij de dood. 
De buitengewoon mooie prenten tonen de pracht van 
de natuur in Afrika en de nietigheid van de mens. 
 
Non-fictie jeugd 
• In grote vierkante boek Dit is Nederland van Mack 
staat Nederland centraal. Een speels, leerzaam boek 
met meer en minder bekende weetjes over Neder-
land, om samen of alleen te lezen. Boordevol 
kleurenfoto’s waarin op speelse wijze tekeningetjes 
ingevoegd zijn. Er is ook een Engelstalige editie: This 
is The Netherlands, te vinden in het cluster Buiten-
landse jeugdfictie van deze week. Ook goed te 
gebruiken voor anderstalige kinderen en voor een 
eerste kennismaking met Nederland voor 
vluchtelingen. 
• In de serie 'Mijn leven: zelf denken, zelf doen' zijn 
drie nieuwe delen verschenen: Ik leef gezond, Het 
internet en ik en De liefde en ik. De tekst in deze 
boekjes is in eenvoudig taalgebruik, met veel tussen-
kopjes is overzichtelijk en duidelijk qua indeling. 
De serie is uitgegeven om de zelfredzaamheid van 
jongeren te bevorderen en kan op scholen als les-
materiaal worden ingezet. Aanbevolen voor de 
bovenbouw van het vmbo, laagste niveaus mbo-
leerlingen en voor jongeren in een NT2-traject. 
 
Dvd en Blu-ray 
• Pim van Hoeve regisseerde voor de tweede keer 
een jeugdfilm naar de boeken van Tosca Menten, 
Dummie de mummie en de Sfinx van Shakaba. Goos 
heeft op school verteld dat zijn vriendje ‘Dummie’ zijn 
Egyptische neefje is dat ernstige brandwonden heeft. 
Nu gaan ze samen op zoek naar een mysterieus 
beeldje dat Dummie kan helpen weer een echte 
jongen te worden. 
• Met medewerking van de zoon en kleinzoon van 
Charles M. Schulz maakte regisseur Steve Martino 
de 3D-animatiefilm Snoopy en Charlie Brown : de 
Peanuts film. Het verhaal bevat alle bekende elemen-
ten uit de stripverhalen en heeft een nostalgische 
sfeer. 
 
 

Aanlevering van de a.i.-pakketten in het 
voorjaar van 2016 
 
In verband met de feest- en vrije dagen in het 
voorjaar van 2016 ontvangt u hierbij een overzicht 
met data waarop de a.i.-pakketten volgens schema 
bij de bibliotheken zijn.  
Inmiddels ontvangt u het pakket meestal vroeger 
door eerdere verzending. 
Daarnaast de data waarop de bestellingen bij NBD 
Biblion binnen moeten zijn. 
 
a.i.-week pakket bij de bestellingen uiterlijk 
 bibliotheek  bij NBD Biblion 
 
14 vr 25/3 di 12/4  
15 wo 6/4 di 19/4 
16 wo 13/4 di 26/4 
17 wo 20/4 di 3/5 
18 di 26/4 di 10/5 
19 di 3/5 di 17/5 
20 wo 11/5  di 24/5 
21 wo 18/5 di 31/5 
 
 
 
 
Aanbieding Tweetalige boekjes 
 
Deze week treft u in het cluster Speciaal pakket 
negentien tweetalige boekjes aan. De meeste 
boekjes zijn Engels-Farsi, waaronder een 
aantrekkelijk beeldwoordenboek. Daarnaast twee 
leuke prentenboeken in het Engels-Tygrinya en 
enkele boekjes met nog andere taalcombinaties. 
Mede door de recente grote toestroom van 
vluchtelingen is er een groeiende vraag bij 
bibliotheken en in het onderwijs naar geschikte 
boeken voor kinderen in meertalige omgevingen. 
 
 
Aanbieding meelees-cd’s voor moeilijk 
lezende kinderen 
 
Deze week treft u een aanbod meelees-cd’s aan die 
op aangepaste leessnelheid zijn ingesproken door 
professionele vertellers en dezelfde teksten bevatten 
als de gedrukte boeken. De meelees-cd’s zijn 
bedoeld voor individueel gebruik in combinatie met 
het gedrukte boek. De aanbieding van deze week 
bestaat uit zes titels van de serie Veilig leren lezen 
van uitgeverij Zwijsen. Bibliotheken die graag de 
combinatie boek+meelees-cd willen bestellen, 
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. 
 
 



 
Oscarwinnaars 
 
The revenant van Alejandro González Iñárritu is de 
grote Oscarwinnaar van 2016. In dit drama naar het 
boek van Michael Punke (vertaald als De spook-
verschijning) zien we in de hoofdrol Leonardo 
DiCaprio als een pelsjager die voor zijn leven vecht. 
Verder worden deze week aangeboden The big short 
(Adam McKay) en Son of Saul (László Nemes); 
Spotlight (Tom McCarthy) volgt binnenkort. Alle 
andere Oscarwinnaars zijn eerder in de aanschaf-
informaties aangeboden, bijvoorbeeld de documen-
taire Amy en de animatiefilm Inside out. De complete 
lijst van Oscarwinnaars is aangeboden in de AIDA 
Nieuwsbrief van week 9 (1 maart 2016). 
 
 
Prijsverlaging van HBO-series 
 
Warner Bros. heeft 21 HBO-series tijdelijk flink in prijs 
verlaagd. Alle zes seizoenen van de geroemde 
maffiaserie The Sopranos met James Gandolfini 
worden deze week in de aanschafinformaties 
opnieuw aangeboden. Een bestellijst van alle series, 
onder meer Band of brothers, Game of thrones en 
Rome vindt u in de AIDA Nieuwsbrief van week 11 
(15 maart 2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
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 
 
2015-35-5001 Nederland in Europees  
ppn 395564980 perspectief, met het SISO-

nummer: 301.8. Het SISO-
nummer wordt: 301.7.  

2015-50-2405 Benefield, James. Alleseters  
ppn 398529841 uit de serie ‘Wat dieren eten!’ 

met SISO-nummer: AJ 594.  
Het SISO-nummer wordt:  
J 594. 

2015-50-2403 Benefield, James.  
ppn 39852985X Planteneters, uit de serie 

‘Wat dieren eten!, met SISO-
nummer: AJ 594. Het SISO-
nummer wordt: J 594. 

2015-50-2402 Benefield, James.  
ppn 398529957 Vleeseters, uit de serie ‘Wat 

dieren eten!, met SISO-
nummer: AJ 594. Het SISO-
nummer wordt: J 594. 
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