
 

 
 
 
       
    Aanschafinformaties week 30, 2018 
 
 
Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Lax is een van de grootsten onder de Franstalige 
stripauteurs, befaamd om de subtiele beschrijving 
van karakters en een weergaloze treffen van de 
lokale sfeer. De hoofdpersoon in Een zekere 
Cervantesp is een teruggekeerde Irakstrijder: al zijn 
companen sneuvelden bij een bomaanslag, hijzelf 
werd gemarteld door de Taliban en is zijn linkerhand 
kwijt. Hij komt terug in een Amerika dat geteisterd 
wordt door crisis en onbegrip. Hij kan zich niet meer 
inhouden. Geïnspireerd door het boek Don Quijote 
van zijn naamgenoot volgt hij zijn impulsen: hij valt 
motorrijders aan en vernielt een lokaal waar huizen 
van failliete mede-Amerikanen om niet verkocht te 
worden aan profiteurs. Hij wordt bibliothecaris, trekt 
daar ten strijde tegen hypocriete censuur, geeft 
verwijderde bibliotheekboeken cadeau, gooit een 
minstens even hypocriete dominee-slijmjurk uit een 
hotel. Hij helpt mensen die niet geholpen worden, 
maar wordt zelf niet geholpen. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Van de beroemde Stedenatlas van Jacob van 
Deventer (circa 1500-1575) zijn al eerdere uitgaven 
geweest, maar deze is de meest complete, waarin 
alle 226 stadsplattegronden in de Lage Landen 
worden afgebeeld en besproken. Twee historisch-
cartografen hebben kosten noch moeite gespaard 
voor deze publicatie, met kaarten van zestiende-
eeuwse steden in Nederland, België en Luxemburg 
en omstreken van Hesdin in Artois (Frankrijk), 
Thionville (Frankrijk), Bitburg (Duitsland) tot Geldern 
en Lingen in West-Duitsland. In deze uitgave van 
bijzonder groot formaat wordt ingegaan op leven en 
werk van Van Deventer, de plattegronden en ont-
staansgeschiedenis van 226 steden ten tijde van 
Karel V en Philips II en ten slotte historisch-
geografische analyses van stadswording en de rol 
van het water daarbij. De monumentale publicatie 
laat zien waar Nederlandse cartografen al rond 1550 
toe in staat waren. 
 
 

 
 
 
Rectificatie Aanschafinformatie omstreden 
kinderboek 
 
Afgelopen week is in de media ophef ontstaan over 
het kinderboek Suriname, here we come! van 
schrijfster Sanne de Bakker, waarin enkele zeer 
generaliserende en stigmatiserende wetens-
waardigheden over Suriname en de Surinaamse 
bevolking staan. 
Het spijt ons dat de omstreden aard van die 
‘weetjes’ niet expliciet benoemd is door onze 
redactie.  
 
Inmiddels is de recensietekst hierop aangepast.  
De aangepaste recensietekst wordt deze a.i.-week 
in de digitale bestanden meegestuurd. 
Het betreft een uitgave uit 2012 (bestelnummer 
2012-11-0035, 2012/46), die in 2015 is herdrukt en 
opnieuw aangeboden (bestelnummer 2015-13-3371, 
2016/11). 
 
Het boek is inmiddels door de uitgever uit de handel 
genomen en wordt uiteraard ook door NBD Biblion 
niet meer aangeboden.  
 
 
 
Dvd en Blu-ray 
• De hoofdrol in de romantische komedie Finding 
your feet van Richard Loncraine is voor Imelda 
Staunton, bekend van onder meer Vera Drake en 
Malificent. De snobistische zestiger Sandra is zo'n 
veertig jaar getrouwd met een keurige man. Kort voor 
zijn pensionering ontdekt ze dat hij al jaren een 
affaire heeft met haar beste vriendin en zoekt onder-
dak bij haar oudere zus Bif (Celia Imrie), die een heel 
ander leven leidt. Maricke Nieuwdorp (Algemeen 
Dagblad 12-4-’18) noemt het een ‘feelgoodfilm voor 
babyboomers’. 



 
• Steven de Jong maakte in 2003 en 2005 twee 
bioscoopfilms over ‘De Kameleon’. Nu regisseert hij 
voor KRO-NCRV de twaalfdelige serie De Kameleon. 
Het dorp Lenten waar de tweeling Hielke en Sietse 
Klinkhamer woont, is druk bezig met de voorbe-
reiding van het bezoek van koning Willem-Alexander 
die het beroemde ‘Woudagemaal’ wil bewonderen. 
De jongens zien dat er een geheimzinnige meneer in 
het hotel logeert, die teveel interesse toont in het 
gemaal en niet veel goeds van plan lijkt. Het uiterlijk 
van de tweeling is enigszins gemoderniseerd: geen 
petjes, geen klompen, wel blauwe overalls. De Jong 
zelf speelt weer de rol van vader Klinkhamer, naast 
onder meer Meriyem Manders (burgemeester) en 
Michiel Kerbosch (agent Zwart). 
 
 
 

Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2018-21-4400,  Brouwer, Emma W. Een 
jrg. 2018, afl. 29,  boekje open over vitamine 
nr. 130 B6-vergiftiging. De titel komt 
ppn 418093792 te vervallen vanwege een 

verkeerde prijs. De titel wordt 
in a.i.-week 31, 2018 
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 
 
Trefwoorden 
 
2018-02-0470 Noten, Karl. Rugfit, met het 
ppn 416260489 trefwoord: Ontspannings-

oefeningen ; Rugklachten. 
Het trefwoord wordt: 
Conditietraining ; Rug-
klachten.  

2008-16-0-156 Noten, Karl. De beste 
ppn 30467656X oefeningen bij rugklachten, 

met het trefwoord: 
Ontspanningsoefeningen ; 
Rugklachten. Het trefwoord 
wordt: Conditietraining ; 
Rugklachten.  

2017-45-1443 Bottura, Massimo. Brood is 
ppn 413370259 goud, met het trefwoord: 

Broodrecepten. Het 
trefwoord wordt: Kook-
boeken.  

2015-51-3953 Vermeend, Willem. Internet  
ppn 399339434 of things, met het trefwoord: 

Internet ; Technologische 
innovatie ; Economische 
aspecten. Het trefwoord 
wordt: Internet of things ; 
Economische aspecten.  

2017-46-1923 Reid, Sarah. Handboek voor 
2018-17-2889 de soloreiziger, met het  
ppn 416578535  trefwoord: Reisgidsen ; 

Alleenstaanden. Het 
trefwoord wordt: Reizen ; 
Alleenstaanden.  

 
PIM 
 
2018-02-0470 Noten, Karl. Rugfit, met het 
ppn 416260489 PIM-trefwoord: Ont-

spanningsoefeningen. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Conditietraining.  

2008-16-0-156 Noten, Karl. De beste  
ppn 30467656X oefeningen bij rugklachten, 

met het PIM-trefwoord: 
Ontspanningsoefeningen. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Conditietraining. 

2017-45-1443 Bottura, Massimo. Brood is 
ppn 413370259 goud, met het PIM- 

trefwoord: Broodrecepten. 
Het PIM- trefwoord wordt: 
Kookboeken.  

2015-51-3953 Vermeend, Willem. Internet 
ppn 399339434 of things, met het PIM-

trefwoord: Internet. Het PIM-
trefwoord wordt: Internet of 
things.  

2017-46-1923 Reid, Sarah. Handboek voor 
2018-17-2889 de soloreiziger, met het PIM- 
ppn 416578535 trefwoord: Reisgidsen. Het 

PIM-trefwoord wordt: Reizen.  
 
SISO 
 
2017-45-1443 Bottura, Massimo. Brood is 
ppn 413370259 goud, met het SISO-nummer: 

629.77. Het SISO-nummer 
wordt: 629.2.  

2015-51-3953 Vermeend, Willem. Internet 
ppn 399339434 of things, met het SISO-

nummer: 528.5. Het SISO-
nummer wordt: 528.59.  

2015-46-5753 Janssens, Ingrid. Apulië, met 
ppn 398124728 het SISO-nummer: Italië 

995.2. Het SISO-nummer 
wordt: Italië 995.3.  

2017-46-5753 Janssens, Ingrid. Apulië, met 
ppn 411111124 het SISO-nummer: Italië 

995.2. Het SISO-nummer 
wordt: Italië 995.3.  

 
Genre-indeling 
 
2017-47-2645  Munckhof, Hay van den. 
2018-25-1928  Alya, genres: hi en pr. Het 
ppn 413572315  tweede genre: pr is weg-

gehaald.    
2015-27-0155 Wallace, Danny. Hero en de 
ppn 394144198 Wereldstoppers, met het 

genre sk. De genres worden: 
av en hu.  
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