
 

 
 
 
       

    Aanschafinformaties week 25, 2021 
 

 

Mediaberichten 
 

 

Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  

• De Canadese scenarist en illustrator Philippe 

Girard brengt in de graphic novel Leonard Cohen : on 
a wire het leven van de bekende singer-songwriter 
Leonard Cohen (1934-2016) in beeld. Het is een 
liefdevolle, postume ode geworden, goed voor een 
flinke lezerskring. 
 
Non-fictie volwassenen  

• Laura Jansen: Wij zagen een licht. ‘Ik begon met 
schrijven omdat ik wilde onthouden wat nooit ver-
geten zou moeten worden. Ik ging door met schrijven 
om de weg terug te vinden uit het donker dat zich in 
mijn geest had genesteld.’ Zo begint Laura Jansen, 
singer-songwriter, haar relaas van 2,5 jaar vluchte-
lingenhulp op Lesbos. ‘Het is een collectie verhalen 
en ervaringen die tezamen hopelijk een beeld 
schetsen van de complexiteit en dilemma’s waar ik 
dagelijks tegenaan liep. En, nog belangrijker, het is 
een verhaal over vreugde, over liefde, over dappere 
en goede dingen die hun licht het felste laten 
schijnen op plaatsen die zo donker lijken. We raken 
het zicht op het individu kwijt als we alleen maar de 
massa zien; we vergeten de mens achter de kranten-
koppen. Ik zie zo’n ongelooflijke kracht, vastberaden-
heid en doorzettingsvermogen bij de mensen die ik 
heb ontmoet. Tegen alle verwachtingen in is de hoop 
nooit opgebrand.’ Onze recensent: ‘Haar boek biedt 
een goed inzicht in het werk van een vrijwilliger en 
zeker ook in haar eigen emoties en ontwikkeling. 
Vanuit dat gezichtspunt werpt het licht op deze nog 
voortdurende crisis. Indringend, goed geschreven, 
relevant boek over opvang van vluchtelingen in 
Griekenland vanuit het perspectief van vrijwilliger 
Laura Jansen.’ 

 
• Babs Gons: doe het toch maar. Spoken word, 

moet je dat wel op schrift stellen? Spoken word-
artiest Babs Gons (1971), die ook verhalen en 
artikelen schrijft en columns in o.a. Het Parool, heeft 
gemeend van wel. Haar debuutbundel bevat 33 
gedichten, maar ook het voorwoord en ‘ten slotte nog 
iets over mij’ zijn in dichtvorm opgesteld. Gons won in 
2018 de Black Achievement Award voor Kunst en 
Cultuur, die wordt uitgereikt door het Nationaal 
instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis. 
Over haar gedichten zegt Ester Naomi Perquin: 
‘Babs Gons weet de binnen- en buitenwereld 
volmaakt in balans te brengen in haar werk. Het 
persoonlijke en massale vallen er samen. Het 
resultaat is poëzie waaraan je niet ontkomt: elk 
gedicht doet een beroep op je geweten, je geheugen 
en je gedragingen – en klinkt dan nog lang in je na.’ 
Onze recensent: ‘De hamvraag is natuurlijk of deze 
poëzie behalve op het podium ook de moeite waard 
is op papier. En dat is beslist het geval.’ 
 
Non-fictie jeugd  

• In Hoe ging dat ook alweer? van Heidi Jaspers & 

Henk van der Gugten worden tien bekende sprookjes 
op eigentijdse wijze én op rijm verteld. Zo is 
Assepoester een vlotte meid met een donkere huid, 
die alleen wil trouwen als ze haar eigen kledinglijn 
kan ontwerpen! En in De prinses op de erwt trouwt 
de prins niet met de gevoelige prinses, maar met de 
kok. Geïllustreerd met stripachtige kleurenillustraties, 
hebben een hoog stripgehalte en bevatten de humor 
die daar bij past. Een erg leuke en originele uitgave 
voor kinderen van ca. 4 t/m 6 jaar.  

 
Buitenlands jeugd 

• A cooked tree van Una Mannion is het mee-
slepende debuut van de in Philadelphia geboren 
en nu in Ierland wonende schrijfster. Het is een 
spannende combinatie van ontwikkelingsroman en 
thriller. Faye, een overwerkte moeder van vijf 
kinderen, de 14-jarige Libby is de verteller, zet na 
een ruzie haar 12-jarige dochter Ellen uit de auto en 
rijdt naar huis. Wat volgt is een nachtelijke zoektocht, 
een wraakactie en een zinderende finale. V/J 
Aanbieding.  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_instituut_Nederlands_slavernijverleden_en_erfenis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_instituut_Nederlands_slavernijverleden_en_erfenis


 

Buitenlands volwassenen 

• The mermaid of black conch van Monique Roffey 

(Trinidad, 1965) won in 2020 de Costa Book of the 
Year Award en werd als utterly original beoordeeld. 
Het is dan ook een juweeltje: in het prachtige 
sprookje met bitterzoete ondertoon zijn kundig 
thema’s als seksualiteit, milieu en kolonialisme 
verwerkt. Het verhaal gaat over een oude visser op 
het Caribisch eiland Black Conch die in de periode 
2015-2016 terugkijkt op de verschijning in 1976 van 
een zeemeermin.  
 
Dvd volwassenen 

• Derek Cianfrance: I know this much is true. De 
roman ‘I know this much is true’ (1998) van Wally 
Lamb, over de tweelingbroers Dominick en de 
schizofrene Thomas uit een Amerikaans arbeiders-
gezin, werd een bestseller nadat Oprah Winfrey het 
had geselecteerd voor haar boekenclub met de 
woorden: ‘Het is niet zomaar een boek, het is een 
levenservaring.’ Acteur Mark Ruffalo wist de schrijver 
na 20 jaar, nadat diverse pogingen tot verfilming 
waren mislukt, over te halen hem de rechten te 
verkopen voor een miniserie, omdat dat beter recht 
zou doen aan het 1000 pagina’s tellende boek dan 
een speelfilm. Ruffalo benaderde ook filmregisseur 
Cianfrance en speelde zelf in een dubbelrol beide 
broers. De recensenten zijn zeer lovend. Anke Meijer 
(vprogids.nl 5-5-’21): ‘rauwe en hartverscheurende 
miniserie’. Belinda van de Graaf (Trouw 20-6-’20): 
‘felrealistisch portret met een snufje melodrama. 
Mark Ruffalo speelt een formidabele dubbelrol in een 
familiedrama dat allengs bijbelse proporties krijgt’. 
Ronald Rovers (Filmkrant 14-5-’20): ‘Prachtige rollen, 
miserabele levens (…) een extreem verhaal over 
vastzitten aan je familie, vastzitten aan niet los 
durven laten.’ 
 
 
 

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. 
 
Deze wijziging zullen we later in het jaar nogmaals 
aankondigen, namelijk direct voorafgaand aan de 
Jaaraanbieding Jaarboeken. 
 
Deze week 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 
 
Trefwoorden 
 
2020-08-2879 Hobelman , Walter. Al mijn  
ppn 425241645 schuld is weggedaan, met de 

trefwoorden: Geldschulden 
en Schuldsanering en 
Budgettering. De trefwoorden 
worden: Geldschulden; 
Christelijke visie en 
Financiële planning en 
Schuldsanering. 

 

SISO 
 
2020-08-2879 Hobelman , Walter. Al mijn  
ppn 425241645 schuld is weggedaan, met 

SISO-nummer: 322.9. Het 
SISO-nummer wordt: 627.21. 

 
PIM 
 
2020-45-5430  Moet, Dennis. De ontsloten  
ppn 430336667 tuin, met de PIM-categorie 

20 Geschiedenis. De PIM-
categorie wordt: 06 Huis en 
Tuin.  

2021-04-5465  Smidt, Theo. Eenvoudig  
ppn 432077421 duurzaam bouwen, met de 

PIM-categorie 21 Beeldende 
kunst. De PIM-categorie 
wordt: 06 Huis en Tuin.  

 
 



 



 

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 

 

 

 
 
 
 


