
 

 
 
 
       

    Aanschafinformaties week 24, 2021 
 

 

Mediaberichten 
 

 

Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  

• In Graf 521 van Franziska Weissenbacher 

krijgen rechercheurs Laura Mandemaker en Hans 
Dijkma van de politie van Den Bosch te maken met 
zowel twee verse lijken in een graf in de Sint-
Janskathedraal als de moord op een vrouw. Vlot 
geschreven detective, met mooie sfeerbeelden 
van de kathedraal en de stad Den Bosch.  
 
Non-fictie volwassenen  

• Rasit Elibol: De nieuwe koloniale leeslijst. Is 

Nederland bereid om in de spiegel te kijken en de 
nogal zwarte keerzijde van onze veelgeroemde VOC-
mentaliteit en ons koloniale verleden te erkennen? 
Op 18 mei opende Koning Willem-Alexander de 
tentoonstelling ‘Slavernij’ in het Rijksmuseum en dat 
mag zeker als een stap in de goede richting worden 
beschouwd. Dat geldt ook voor de publicatie ‘De 
nieuwe koloniale leeslijst’, samengesteld door Rasit 
Elibol. In 22 essays bespreken auteurs afkomstig uit 
de voormalige Nederlandse koloniën Suriname, de 
Nederlandse Antillen en Nederlands-Indië literatuur 
uit de periode 1860-2018 die over ons koloniale 
verleden gaan en de denkbeelden die daarin naar 
voren komen. Daarnaast is er aandacht voor ver-
geten auteurs zoals Edgar Cairo, Bea Vianen, Jo 
Boer en Boeli van Leeuwen. Onze recensent: ‘Het 
boek is een waardevolle aanvulling op de bestaande 
literatuur over de Nederlandse canon, en over de 
waarde van koloniale literatuur, mede doordat de 
auteurs met een frisse, eigentijdse en vaak genuan-
ceerde blik kijken naar de besproken romans (en een 
enkel gedicht)’. 

 
• Isabel Allende: Wat wij willen. De Chileense 

schrijfster en journaliste Isabel Allende (1942) is 
vanaf haar romandebuut ‘Het huis met de geesten’ 
(1982) wereldwijd bekend en ook in Nederland heel 
populair geworden. Haar oeuvre werd o.a. bekroond 
door Barack Obama met een Presidential Medal of 
Freedom. In het autobiografische ‘Wat wij willen’ 
schrijft ze over haar leven als moeder, vrouw en 
feminist. Onze recensent: ‘In korte hoofdstukken 
beschrijft ze met zelfrelativering en humor hoe het 
was om op te groeien in Chili met haar alleenstaande 
moeder toen echtscheiding nog verboden was, over 
machismo, sensualiteit, Sophia Loren, schrijven, 
carrière, passie, liefde, haar dochter Paula, Virginia 
Woolf, Margaret Atwood, de pandemie, migranten en 
vluchtelingen en #MeToo. Wervelend geschreven, 
sprankelende en zeer persoonlijke parel van een 
wereldschrijfster. Geschikt voor een breed publiek 
van vrouwen en mannen die het feminisme een warm 
hart toedragen.’ 
 
Fictie jeugd 

•  De aangrijpende jeugdroman Kind I van Steve 
Tasane gaat over een groep ongedocumenteerde 
kinderen in een niet nader benoemd 
vluchtelingenkamp. Alle kinderen hebben alleen een 
letter als naam. Hoofdpersoon kind I weet zeker dat 
hij op 3 juli 10 jaar is geworden. Maar niemand 
anders weet het want hij heeft geen papieren en hij 
weet niet waar zijn familie is. Vanaf ca. 10 jaar.  

• De Antwerpse Amina Laffet debuteerde in 2020 
met de maatschappijkritische youngadultroman 
Zwarte vijvers. Haar tweede boek, De legende van 
Musoro, is een sprookjesachtig verhaal voor een 
jongere doelgroep, over de stoere Safi die op zoek 
gaat naar haar tweelingzusje. Iedereen denkt dat 
Lima door het monster uit de plaatselijke legende 
verslonden is, maar Safi weet zeker dat ze nog leeft. 
Vanaf ca. 10 jaar.  
 
 
 



 

Non-fictie jeugd  

• Kamperen is niet echt leuk met een zandvlo in je 

badpak, een kikker op het tentdoek en een krekel in 
je slaapzak. In Een krekel in mijn slaapzak : versjes 
over de natuur van Suzanne Weterings & Annette 
Fienieg laten 24 versjes/gedichten je woordelijk 
genieten van veel facetten van onze natuur. De 
teksten hebben een fijne, soepele cadans en de 
sfeervolle illustraties sluiten er naadloos bij aan.  

 
Buitenlands jeugd 

• A girl called owl en Owl and the lost boy van Amy 
Wilson over het meisje Owl (13) dat haar magische 
krachten ontdekt, zijn goed los van elkaar te lezen. In 
deel 1 ontdekt Owl dat de sprookjes die haar moeder 
haar vertelt waar zijn en in deel 2 beleeft ze een 
avontuur als een goede vriend verdwenen blijkt te 
zijn. Wilson behandelt zowel magische als 
herkenbare thema’s als ruzie, vriendschap, ouders 
die uit elkaar gaan, klimaatverandering en hoop op 
een betere toekomst. Vanaf ca. 12 jaar.  
 
Buitenlands volwassenen 

• Tomas Nevinson van de Spaanse auteur en 

serieuze kandidaat voor de Nobelprijs Javier Marías 
is in Spanje ontvangen als een hoogtepunt uit zijn 
oeuvre. Tomás Nevinson, half Spanjaard, half 
Engelsman en jarenlang actief voor de Britse 
Geheime Dienst wordt gevraagd voor een nieuwe 
opdracht. Hij moet, undercover als docent Engels, in 
Spanje op zoek naar een IRA-terroriste. Rond deze 
plot spint Marías een web van grote vragen en 
belangrijke morele kwesties.  
 
Dvd (volwassenen) 

• Saul Dibb: The Salisbury Poisonings. Het nieuws 
schokte de hele wereld, de vergiftiging van de 
voormalige Russische spion Sergej Skripal en zijn 
dochter Joelia in het Engelse Salisbury in 2018. 
Bewusteloos aangetroffen op een bankje in een park 
en vergiftigd met wat later novitsjok bleek te zijn, nog 
een aanwijzing dat de Russische geheime dienst 
hierachter zat. Maar het schokte de lokale bevolking 
van Salisbury nog meer: hoe veilig was hun stadje 
nog? Hoe was het gif toegediend en zouden er nog 
meer slachtoffers vallen? Die angst was niet 
ongegrond, want er vielen ook onder de lokale 
bevolking slachtoffers. Deze miniserie focust niet op 
het spionnenverhaal en de verdenking van de 
Russen, maar op de beroering die in Salisbury 
ontstond en de aanpak van de crisis door de lokale 
autoriteiten. De Britse pers was over het algemeen 
zeer lovend. Carol Midgley (Times (UK) 26-6-’20): 
Ingetogen, goed vormgegeven menselijke verhalen 
en de crisis die ontstond wordt gedetailleerd en 
zonder sensatiezucht beschreven (4 sterren van 5). 
Lucy Mangan (Guardian 26-6-‘21): De benauwende 
omvang, perversiteit en totale onwetendheid rond het 
probleem worden perfect opgeroepen (4 sterren van 
5). En NRC-recensent Anke Meijer ( 17-2-’21): ‘The 
Salisbury Poisonings had heel makkelijk een 
standaard spionnendrama vol actie en politiek 
kunnen worden. Maar de makers kozen voor het 
kleinere, menselijke verhaal. Het resultaat is een 
serie die je niet snel loslaat’ (3 sterren). 

• Philipp Kadelbach: Wir kinder vom Bahnhof Zoo. 

Het verhaal van de Berlijnse Christiane Felscherinow, 
die op 13-jarige leeftijd voor het eerst heroïne 
gebruikte, verslaafd raakte en ging tippelen en dat 
twee jaar lang voor haar ouders verborgen wist te 
houden. Het verhaal dat zij nadien liet optekenen 
door Kai Hermann en Horst Rieck in ‘Christiane F. ; 
verslag van een junkie’ (1979) kreeg internationale 
bekendheid. Zeker nadat het in 1981 werd verfilmd 
met muziek van David Bowie. Nu is er een miniserie 
van gemaakt. Ab Zagt (Parool 21-4-’21) wijst op het 
indrukwekkend tijdsbeeld dat wordt geschetst van het 
toenmalige Berlijn en de aandacht voor de achter-
gronden en familieomstandigheden van de zes jonge 
verslaafden. Daarnaast ziet de serie ‘er ook gelikt uit, 
zeker als de aan heroïne verslaafde kinderen in hun 
drugroes fantasie en werkelijkheid door elkaar halen. 
De serie zit vol met scènes van spuitende gebruikers, 
waarbij het injecteren zeer close wordt getoond. (…) 
Toch is van verheerlijken van drugsgebruik, waarvan 
de makers in Duitsland werden beschuldigd, zeker 
geen sprake.’ Herien Wensink (Volkskrant 6-5-’21): 
‘Met een anachronistische soundtrack en een 
hypermoderne stilering transformeert Kadelbach een 
tijdgebonden drama tot een universeel inktzwart 
sprookje over de verleiding en keerzijde van de roes’ 
(3 sterren). 
 
Games (volwassenen) 

•  De first-person shooter Necromunda : Hired gun 
speelt zich af in de dystopische stad Necromunda, 
onderdeel van het Warhammer universum. De speler 
is een naamloze huurmoordenaar die bendeleden en 
mutanten uitschakelt, geholpen door een cyber-
mastiff. 
 
Dvd-video (jeugd)  

•  De box Karate kid I-III bevat drie Amerikaanse 

martial arts-films van John G. Avildsen. De 17-jarige 
Daniel (Ralph Macchio) is net verhuisd naar Los 
Angeles. Als hij door een jeugdbende bedreigd wordt 
neemt hij karatelessen bij de oude Japanse meester 
Mr. Miyagi (Noriyuki 'Pat' Morita). Daniel blijkt veel 
talent te hebben en leert dat karate een 
verdedigingssport is en geen aanvalssport. 
 
Daisy-rom (jeugd) 

•  De Braniebende van Tom Fletcher is een 

spannend avonturenverhaal met allerlei fantastische 
transformaties. In het plaatsje Bizar, waar Frenkie net 
naartoe is verhuisd, gebeuren vreemde dingen. Na 
een mysterieuze storm vol knalgroene bliksemflitsen 
blijken Frenkies klasgenoten ineens over bijzondere 
krachten te beschikken. Dat lijkt cool, maar Frenkie 
weet zeker dat er gevaar op de loer ligt.  



 

Gewijzigde releasedatum 

 
AVM 
 
2020-48-1273 (DVD) Pierce Brosnan collection 
2020-48-1813 (Blu-ray) a.i.-week 10, 2021 is niet 
 leverbaar. De DVD /  
 Blu-ray is naar verwachting 

pas eind van dit jaar 
beschikbaar voor Neder-
land. Uw bestelling wordt 
niet in nota gehouden. Is de 
releasedatum definitief 
bekend dan zal de DVD / 
Blu-ray opnieuw worden 
aangeboden in ons AVM 
weekaanbod. 

2020-46-5512 (DVD)  Sean Connery collection 
2020-46-5513 (Blu-ray) a.i.-week 6, 2020 is niet 
 leverbaar. De DVD / Blu-ray  
 is naar verwachting pas eind 

van dit jaar beschikbaar voor 
Nederland. Uw bestelling 
wordt niet in nota gehouden. 
Is de releasedatum definitief 
bekend dan zal de DVD / 
Blu-ray opnieuw worden 
aangeboden in ons AVM 
weekaanbod. 

2021-10-2103 (DVD) Roger Moore collection 
2021-10-2104 (Blu-ray) a.i.-week 15, 2020 is niet 
 leverbaar. De DVD/Blu-ray is  
 naar verwachting pas eind 

van dit jaar beschikbaar voor 
Nederland. Uw bestelling 
wordt niet in nota gehouden. 
Is de releasedatum definitief 
bekend dan zal de DVD / 
Blu-ray opnieuw worden 
aangeboden in ons AVM 
weekaanbod. 

2021-04-5561 (DVD) Blindspot – seizoen 4 
 a.i.-week 09, 2021 is niet 

leverbaar. De DVD is niet 
beschikbaar voor Neder-
land. Uw bestelling wordt niet 
in nota gehouden. Is de 
releasedatum voor Neder-
land definitief bekend dan zal 
de DVD opnieuw worden 
aangeboden in ons AVM 
weekaanbod. 

Bijlage:  Lijst van jaarboeken 2022: 
gewijzigde indeling 
 
 
Jaaraanbieding Jaarboeken 2022: 
gewijzigde indeling 
 
In de weken 42 t/m 45 van de Aanschafinformaties 
zult u zoals gewoonlijk weer een aanbieding vinden 
van jaarlijks te verschijnen publicaties. Het gaat om 
een selectie van jaarlijkse uitgaven die qua opzet en 
inhoud elk jaar ongeveer hetzelfde blijven. Uitgegaan 
wordt van de publicatiedatum: het betreft jaarboeken 
die in 2022 uitkomen. De aanschafinformaties voor 
de aanbieding jaarboeken worden in een apart 
cluster Jaarboeken opgenomen. 
 
Dit najaar zullen de titels voor een deel anders over 
de aanbiedingsweken worden verspreid. De afge-
lopen jaren waren namelijk het aantal titels per week 
en de soorten onderwerpen uit elkaar gaan lopen. De 
nieuwe verdeling sluit weer aan bij het oorspronke-
lijke uitgangspunt.  
 
De jaarboektitels worden voortaan aangeboden 
gedurende 4 weken (in plaats van 5), met wekelijks 
circa 40 jaarboek-aanbiedingen.  
We starten nog steeds met week 42 met de examen-
bundels. In week 43 volgen de camping- en andere 
toeristische gidsen, en de postzegel- en munten-
catalogi. In week 44 zitten de jaarboeken betreffende 
kerken, geld, studie, juridische en sociale onder-
werpen. De laatste week is voortaan week 45 en 
deze bevat onder andere de jaarboeken van De Alk, 
en uitgaven over astronomie, records, tests en 
overige (Nederlandse) onderwerpen en V/J-
aanbiedingen. 
 
We kondigen deze nieuwe verdeling nu alvast aan, 
hoewel de aanbieding net als in voorgaande jaren in 
het najaar zal plaatsvinden. Mochten in uw biblio-
theek aanpassingen aan de budgetten nodig zijn, dan 
is daar nu nog tijd voor. 
 
De aankondiging zullen we de komende weken nog 
enkele keren herhalen, maar ook later in het jaar 
namelijk direct voorafgaand aan de Jaaraanbieding 
Jaarboeken. 
 
Deze week (a.i.-week 23, 2021) vindt u in de bijlage 
4 tabellen waarin u alvast kunt zien welk jaarboek in 
welke week zal worden aangeboden. Achter iedere 
titel staat ook de week waarin de titel tot dusver werd 
aangeboden. Voor iedere nieuwe aanbiedingsweek is 
een aparte tabel gemaakt, allereerst chronologisch 
gesorteerd op oude aanbiedingsweek en daarbinnen 
alfabetisch op jaarboektitel. 
 
De lijst is niet definitief. De komende weken kunnen 
er titels van de lijst verdwijnen of eraan worden 
toegevoegd. Dit hangt vooral af van de verschillende 
uitgevers met wie wij nog contact zullen hebben voor 
het maken van deze aanbieding. 
 

 



 

 
 
 



 

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 
 
2020-11-5147  Mack McCool, Olivia. 
ppn 42589827X Zoeter lekkernijen uit 

de ijsblokjesvorm. 
Het hoofdwoord wordt: 
McCool, Olivia Mack. 

2020-48-1614  Lionel D. Terroristenjager.  
ppn 432935657 Het hoofdwoord wordt: 

D., Lionel.  
2020-29-1126  Sint Nicolaas, Eveline.  
ppn 4276655071 Slavernij. Het hoofdwoord 

wordt: Slavernij. 
 
SISO 
 
2020-29-3057  Studio Modijefski. Making  
ppn 427601746 space, met het SISO-

nummer: 718.69. Het SISO-
nummer wordt: 774.4.  

2020-44-4412  Bevaart, Erik.  
ppn 429187203 55 verrassende verzamel-

elpees, met het SISO-
nummer: 665.3. Het SISO-
nummer wordt: 780.3.  

2019-14-1811  Pannekeet, Trudy. Spring  
ppn 422435805 eruit met LinkedIn, met het 

SISO-nummer: 369.32. Het 
SISO-nummer wordt: 366.1.  

2018-24-0123  Deckwitz, Ellen. Game of  
ppn 418218986 Poems, met het SISO-

nummer: Nederlands 876. 
Het SISO-nummer wordt: 
Nederlands 875.  

 
 
 
   

Titel 
 
2020-41-2706  Beek, Marius van.  
ppn 42956628X Herinneringen van 

beeldhouwer Marius van 
Beek. De titel wordt: 
Herinneringen van de 
beeldhouwer Marius van 
Beek. 

 
Leeftijdsaanduiding 
 
2021-04-5128  Gogerly, Liz en Ryan 
ppn 433048867  Wheatcroft. Helden die ons 

helpen : beroepen van over 
de hele wereld, non-fictie 
jeugd met leeftijdsaanduiding 
J 430.8. Wordt non-fictie 
jeugd met SISO-nummer: AJ  
430.8 en PIM-categorie 11 
Bedrijf en Beroep. 

 
Genre-indeling 
 
2020-48-1351  Mous, Mirjam. Girl 6,  
ppn 430588674  fictie jeugd met leeftijds-

aanduiding: c en genre-
indeling: sf. Wordt genre-
indeling: de.



 

 



 

Jaarboeken die in AI-week 42 zullen 

worden aangeboden: 

Titel van jaarboek AI-week t/m 2020 AI-week m.i.v. 2021 

Examenbundel havo aardrijkskunde 42 42 

Examenbundel havo bedrijfseconomie 42 42 

Examenbundel havo biologie 42 42 

Examenbundel havo Duits 42 42 

Examenbundel havo economie 42 42 

Examenbundel havo Engels 42 42 

Examenbundel havo Frans 42 42 

Examenbundel havo geschiedenis 42 42 

Examenbundel havo maatschappijwetenschappen 42 42 

Examenbundel havo natuurkunde 42 42 

Examenbundel havo Nederlands 42 42 

Examenbundel havo scheikunde 42 42 

Examenbundel havo wiskunde A 42 42 

Examenbundel havo wiskunde B 42 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo biologie 42 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo Duits 42 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo economie 42 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo Engels 42 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo Frans 42 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo geschiedenis 42 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo maatschappijkunde 42 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo NASK 1 42 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo NASK 2 42 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo Nederlands 42 42 

Examenbundel vmbo gt/mavo wiskunde 42 42 

Examenbundel vmbo kgt/mavo aardrijkskunde 42 42 

Examenbundel vwo aardrijkskunde 42 42 

Examenbundel vwo bedrijfseconomie 42 42 

Examenbundel vwo biologie 42 42 

Examenbundel vwo Duits 42 42 

Examenbundel vwo economie 42 42 

Examenbundel vwo Engels 42 42 

Examenbundel vwo Frans 42 42 

Examenbundel vwo geschiedenis 42 42 

Examenbundel vwo maatschappijwetenschappen 42 42 

Examenbundel vwo natuurkunde 42 42 

Examenbundel vwo Nederlands 42 42 

Examenbundel vwo scheikunde 42 42 

Examenbundel vwo wiskunde A 42 42 

Examenbundel vwo wiskunde B 42 42 

Examenbundel vwo wiskunde C 42 42 

 



 

Jaarboeken die in AI-week 43 zullen 

worden aangeboden: 

Titel van jaarboek AI-week t/m 2020 AI-week m.i.v. 2021 

Adac-Camping Führer. 1: Südeuropa 43 43 

Adac-Camping Führer. 2: Deutschland, Nordeuropa 43 43 

B&B guide, The, AA 43 43 

Belgique, België, Luxembourg (Guides rouges) 43 43 

Campinggids Benelux ACSI 43 43 

Campinggids Europa, 2 dln. ACSI 43 43 

Campinggids Frankrijk ACSI 43 43 

Catalogue de timbres-poste, ca. 6 dln. Yvert & Tellier 43 43 

Erkende campings ANWB 43 43 

Facile en route campergids. 1: België, Nederland, 
Luxemburg & Frankrijk 43 43 

Facile en route campergids. 2: Duitsland, Denemarken, 
Zwitserland & Oostenrijk 43 43 

Facile en route campergids. 3: Spanje, Portugal, Italie ͏̈, 
Slovenie ͏̈, Kroatie ͏̈ & Griekenland 43 43 

France, Michelin 43 43 

Klein & fijn kamperen ACSI 43 43 

Michel Deutschland 43 43 

Michel Deutschland-Junior 43 43 

Michel Deutschland-Spezial, 2 dln. 43 43 

Michel Europa, band 1 Alpenländer 43 43 

Michel Europa, band 2 Mitteleuropa 43 43 

Michel Europa, band 3 Westeuropa 43 43 

Michel Europa, band 4 Iberische Halbinsel 43 43 

Michel Europa, band 5 Apenninen-Halbinsel 43 43 

Michel Europa, band 6 Westlicher Balkan 43 43 

Michel Europa, band 7 Südlicher Balkan 43 43 

Michel Europa, band 8 Südosteuropa 43 43 

Michel Europa, band 9 Mittelmeerländer 43 43 

Michel Europa, band 10 Skandinavien 43 43 

Michel Europa, band 11 Baltikum und Finnland 43 43 

Michel Europa, band 12 Benelux 43 43 

Michel Europa, band 13 Britische Inseln 43 43 

Michel Europa, band 14 Kanalinseln und Man 43 43 

Michel Europa, band 15 Osteuropa 43 43 

Michel Europa, band 16 Russland und Sowjetunion 43 43 

Nederland, Netherlands (Guides rouges) 43 43 

NVPH catalogus Nederland 43 43 

Stanley Gibbons simplified catalogue: stamps of the 
world, 6 dln. 43 43 

Stanley Gibbons stamp catalogue Commonwealth and 
British Empire stamps 1840-1970 43 43 

NVMH Muntalmanak 44 43 

Standard catalog of world coins 1901-2000 44 43 

Standard catalog of world paper money. Modern issues 
1961-present 44 43 

Campinggids Zuid-Europa ACSI 45 43 

Caravan and camping guide, The, AA 45 43 

Officiële Belgische postzegelcatalogus 45 43 

Kleine campings ANWB 46 43 

 



 

Jaarboeken die in AI-week 44 zullen 

worden aangeboden: 

Titel van jaarboek AI-week t/m 2020 AI-week m.i.v. 2021 

HBO-almanak 43 44 

Keuzegids HBO 43 44 

Keuzegids masters 43 44 

Keuzegids MBO 43 44 

Keuzegids universiteiten 43 44 

Nieuwe gids voor school en beroep 43 44 

Studiegids hoger onderwijs 43 44 

Studiegids middelbaar beroepsonderwijs 43 44 

Belastinggids, Consumentenbond 44 44 

Belastinggids, Kluwer 44 44 

BTW-gids 44 44 

Budgethandboek 44 44 

Fondsenboek 44 44 

Goede doelen gids 44 44 

Grote almanak voor informatie en advies, De 44 44 

Informatieboekje voor de Nederlands Gereformeerde 
Kerken 44 44 

Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde kerken in 
Nederland 44 44 

Loonheffingengids 44 44 

Nextens BTW-almanak 44 44 

Pius almanak, jaarboek 44 44 

SDU wettenbundel belastingrecht 44 44 

Arbo normenboek 45 44 

Burgerlijk procesrecht 45 44 

Europese almanak 45 44 

Kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid, De, 
20XX.1 45 44 

Kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid, De, 
20XX.2 45 44 

Nextens loon almanak 45 44 

Pensioengids 45 44 

Praktijkgids arbeidsrecht 45 44 

Praktijkgids sociale zekerheid 45 44 

SDU wettenbundel, 3 dln. 45 44 

Staatsalmanak 45 44 

Testjaarboek 45 44 

Vanouds vermaarde Erve C. Stichter’s Enkhuizer 
almanak voor het jaar 20XX, De 45 44 

 



 

Jaarboeken die in AI-week 45 zullen 

worden aangeboden: 

Titel van jaarboek AI-week t/m 2020 AI-week m.i.v. 2021 

Guinness world records 43 45 

Alle auto’s 44 45 

Alle motoren 44 45 

Binnenvaart 44 45 

Jaarboek binnenvaart 44 45 

Luchtvaart 44 45 

Onschatbare klassieker, De 44 45 

(Verhey, A.) RaceFan Formule 1 Finish 44 45 

(Verhey, A.) RaceFan Formule 1 Start 44 45 

Snoecks 44 45 

Spoor 44 45 

Spoorwegen 44 45 

Sterren & planeten 44 45 

Sterrengids 44 45 

Trams 44 45 

Truckstar fotojaarboek 44 45 

Wateralmanak, dl. 2: Vaargegevens 44 45 

Autovisie jaarboek 45 45 

Aanzien van 2020, Het 46 45 

Architectuur in Nederland, jaarboek 46 45 

Best Dutch book designs, The 46 45 

Filmjaarboek 46 45 

Holland handbook, The 46 45 

Jaarboek sterrenkunde 46 45 

Jaarboek Twente 46 45 

(Radnedge, Keir.) Wereld voetbal recordboek 46 45 

World press photo 46 45 

Zilveren Camera, De 46 45 

 

 

 
 


