
 

 
 
 
       

    Aanschafinformaties week 39, 2021 
 

 

Mediaberichten 
 

 

Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  

• Cramer, Carolien. Dochters van de Nacht. 

Carolien Cramer (1959) werkte jarenlang in de zorg, 
maar schreef daarnaast verhalen. Ze debuteerde in 
2014 met de roman ’t Zomerhuys, waarna nog twee 
romans volgden. Nu debuteert ze met een thriller, 
over twee vrouwen: de enigszins labiele Rosa die 
zich laat leiden door de dominante Vera, maar Rosa 
weet eigenlijk niets van Vera en Vera weet alles van 
Rosa. Onze recensent: ’Vlot leesbare boeiende 
thriller in een eenvoudige schrijfstijl met veel dialoog. 
In het eerste gedeelte is Rosa de ik-persoon, 
halverwege het boek wordt er verteld vanuit het 
perspectief van Vera (ik-persoon). Door heel veel 
flashbacks wordt steeds meer duidelijk over de trieste 
voorgeschiedenis van Rosa en Vera. Daarbij wordt 
de lezer halverwege het boek, net als de rechercheur 
in het verhaal, nog even helemaal op het verkeerde 
been gezet. Een intrigerende debuutthriller.’ 
• Sonmez, Burhan. Labyrint. Geheugenverlies is 
een inspirerend gegeven voor schrijvers, dat in deze 
vierde roman van Burhan Sönmez (1965), een 
Turkse schrijver met een Koerdische achtergrond, 
ook nog eens aan een zelfmoordpoging wordt 
gekoppeld. Blueszanger Boratin wil, door van de 
Bosporusbrug in Istanbul af te springen, zelfmoord 
plegen, maar wordt vervolgens in het ziekenhuis 
wakker en weet zich niets meer te herinneren. 
Waarom wilde hij dood? Onze recensent: ‘Het boek 
behelst een filosofische beschouwing over wat het 
gevolg kan zijn als je geheugen plotseling verdwijnt 
en bevat een stroom van verhalen, ideeën en vragen 
over identiteit en maatschappij.’ 
 
Non-fictie volwassenen  

• Eva van Manen: Hoe zijn we hier gekomen. De 

coronaperiode heeft weliswaar tot veel beperkingen, 
maar niet alleen tot negatieve gevolgen geleid. Net 
zoals tegenslag, hachelijke ervaringen en ontbe-
ringen een vruchtbare voedingsbodem kunnen zijn 
voor inspiratie en creativiteit, geldt dat kennelijk ook 
voor de coronabeperkingen. Vele fotoboeken,  
dagboeken, briefwisselingen, columns en gedichten 
vormen de oogst daarvan. Daar voegt artiest, dichter  

 
en songwriter Eva van Manen (1989) deze dicht-
bundel aan toe. Niet zomaar een (corona)bundel, 
maar volgens onze recensent “een van de eerste 
poëziebundels die corona niet alleen als onderwerp 
behandelen, maar ook een eigen, in dit geval gefrag-
menteerde, vorm geven. (…) Ze zwolg in herinne-
ringen, met name aan haar verblijf in Egypte tijdens 
de Arabische lente, volgde het nieuws, maakte 
aantekeningen over haar fysieke en mentale toe-
stand en assembleerde dit alles tot poëzie. De werk-
wijze bepaalde ook de originele vorm: drie delen met 
elk ‘drumbeats’ genoemde teksten, die wel verhalend 
zijn maar tegelijk zo sterk associatief versplinterd dat 
de suggestie, één van de sterkste punten, er door 
alle kieren en gaten uit naar boven komt. (…) 
Duidelijk is dat het virus symbool staat voor alge-
mener onbehagen. Boeiend de manier waarop Van 
Manen contrasten uitwerkt tussen o.a. man en vrouw, 
samenleving en individu, macht en onmacht, ideaal 
en realiteit. (…) Deze gedichten zijn opmerkelijk, 
actueel en redelijk toegankelijk.” 

• Werner Van Laer: Onrust en samenleven in 
Europa. Aan acties en demonstraties geen gebrek 
tegenwoordig: over de lockdown, het vaccinatie-
beleid, het evenementenbeleid, de toeslagenaffaire, 
het stikstofbeleid, de woningnood, om een paar 
recente aanleidingen te noemen. Er lijkt sprake van 
veel onvrede. Volgens econoom en theoloog Werner 
Van Laer komt dat omdat de inrichting van de maat-
schappij als onrechtvaardig wordt gezien, met een 
gebrek aan verbondenheid en aan zorg om duur-
zaamheid. Hij pleit voor de mensenrechten en voor 
het respecteren van de waardigheid van ieder mens 
als gedeeld ethisch uitgangspunt. Patriottisme is 
prima, zolang dat niet leidt tot een superioriteits-
gevoel. Hij gaat in op het algemeen belang en de 
grenzen daarvan. Onze recensent: ‘Het biedt een 
praktische denkwijze, helder taalgebruik, weinig 
jargon. Het boek laat je nadenken, geeft een richting 
aan zonder negatieve oordelen. Vergeleken met 
meer eenzijdig economische of nationalistische 
publicaties is dit heldere, veelzijdige oplossings-
gerichte werk een verademing. Gematigd, praktisch 
en zeer toegankelijk is dit een verrijking voor iedere 
bibliotheek.’ 



 

Fictie jeugd 

• Beter een goede buur… is een mooi uitgevoerd 

prentenboek over een straat waarin buren langs 
elkaar heen leven omdat ze eigenlijk niets van elkaar 
weten. De muis is bang voor Flip de kat, die veganist 
blijkt te zijn. De deftige meneer Kasim heeft vast een 
hekeI aan kinderen, maar blijkt stiekem te jongleren. 
Humoristisch verhaal dat zich goed leent om te 
praten over vooroordelen met kleuters vanaf ca. 
4 jaar.  
 
Non-fictie jeugd  

• Wat is sexting en wat zijn de gevaren ervan? Wat 

als ik niet gelukkig ben met het lichaam waarin ik ben 
geboren? En hoe zit dat nu met dat maagdenvlies? 
Via korte stripverhalen maken Laura Janssens en 
Laïla Koubaa in Onder tussen in intimiteit, seks en 
relaties op een speelse manier bespreekbaar. 
Onderwerpen als het gebruik van de pil, anti-
conceptie, Tinder, sexting komen aan bod, ook op 
informatiepagina’s tussendoor. Een met humor 
geschreven en getekend informatieboek voor 
jongeren van ca. 13 t/m 18 jaar.  

• Het poëzieprentenboek De taart op de kers van 
Ine De Volder & Nelleke Verhoeff bevat fantasievolle 
korte versjes en gedichten over de avonturen van 
een ik-persoon en over veel gepersonifieerde dieren, 
zoals een verkouden olifant die met zijn niesbui grote 
schade aanricht. De poëzie is altijd toegankelijk, 
herkenbaar en laagdrempelig. De speelse kleurrijke 
illustraties spelen daarbij ook een grote rol. De aan-
trekkelijk ogende uitgave is geschikt om voor te lezen 
aan kinderen van ca. 4 t/m 7 jaar. 
 
Buitenlands jeugd 

• We are water protectors van Carole Lindstrom en 

Michaela Goade is een prachtig, kleurrijk prenten-
boek en winnaar van de Randolph Caldecott Medal 
2021. Auteur en illustrator zijn beiden afkomstig van 
First Nations (Native American). De voorouders in het 
oude Amerika zijn de beschermers van het water en 
daardoor ook al het leven Opgeroepen wordt actie te 
voeren tegen de oliepijpleidingen die het land, leven 
en de cultuur vernietigen. In de paginagrote illus-
traties staan niet meer dan een of twee korte zinnen. 
Met een hoofdpersoon waar kinderen die niet wit 
(noch een jongen) zijn zich in kunnen herkennen. 
Vanaf ca. 5 t/m 8 jaar. 
 
Buitenlands volwassenen 

• The many lives of heloise starchild van John 
Ironmonger is een historische avonturenroman over 
elf generaties vrouwen - vanaf 1759 in Frankrijk tot in 
een toekomstig Engeland in 2061 - die elkaars 
herinneringen delen en die van moeder op dochter 
overgaan. Een spannend, kleurrijk en avontuurlijk 
verhaal. Een origineel gegeven, de vrouwen komen 
goed uit de verf en de verhaallijnen lopen soepel in 
elkaar over. De vertaling verschijnt binnenkort.   
 

Dvd (volwassenen) 

• Lech Majewski : Valley of the gods. De Poolse 

regisseur Majewski, van ‘The Mill and the Cross’ (met 
Rutger Hauer als Pieter Brueghel) is geen filmer die 
een helder recht-toe-recht-aan verhaal vertelt, maar 
een stijl hanteert die wel met die van de Russische 
filmer Andrei Tarkovsky wordt vergeleken (met wel-
licht een dot absurdisme van Yorgos Lanthimos). 
Dat levert volgens Dana Linssen (NRC 15-9-’20): 
‘een krankzinnige, onnavolgbare film, waarin drie 
verhaallijnen door elkaar lopen die samen een groot 
mythisch verhaal vormen over kapitalisme en 
kolonialisme’ op. Elise van Dam (Parool 16-9-’20) 
doet er nog een schepje bovenop: ‘Extravagant, 
surreëel, belachelijk, frustrerend, wild en vreemd. 
Sommige films ontsporen gaandeweg, maar Lech 
Majewski komt zelfs nooit in de buurt van de rails. 
En dat is precies waarom je hem moet zien.’ Josh 
Hartnett speelt een reclameman die te maken krijgt 
met een superrijke man (John Malkovich) die de 
heilige grond van in armoede levende native 
Americans wil gaan exploiteren. Berend Jan Bockting 
(Volkskrant 16-9-’20) bewondert ‘de bandeloze 
creativiteit’ (3 sterren) en Dana Linssen vindt het 
‘verrukkelijk om John Malkovich weer eens in een 
film te zien, in een rol waarin hij door een blik en een 
handgebaar van een schetsmatige figuur een pervers 
en ondoorgrondelijk sujet kan maken’ (3 sterren). 
 
Dvd-video (jeugd) 

•  In de dvd-box The witches zijn twee verfilmingen 

van Roald Dahls boek samengebracht, die van 
Nicholas Roeg uit 1990 en Robert Zemeckis uit 2020. 
In de hoofdrollen zien we respectievelijk Anjelica 
Huston en Rowan Atkinson of Anne Hathaway en 
Octavia Spencer.  
 
Games (jeugd) 

•  In het platform-vechtspel Nickelodeon all-star 

brawl strijden diverse Nickelodeon-personages 
om het kampioenschap. Vecht in de stijl van 
Michelangelo en Leonardo (Teenage Mutant Ninja 
Turtles), Nigel Thornberry (The Wild Thornberrys), 
SpongeBob , Sandy Cheeks en Patrick Star 
(SpongeBob SquarePants), Helga (Hey Arnold!) 
en anderen. 
 
Geluid (jeugd) 

•  De cd In de jungle bevat 16 liedjes waarin Dirk 

Scheele en zijn beste vriend Japie het Apie samen 
avonturen in de jungle beleven. Dirks vriend Apie is 
een speelgoedaap en bekend van zijn YouTube-
kanaal en de bioscoopfilm Op stap met Dirk Scheele 
(2018).  
 
 

Bijlage:  Lijst van jaarboeken 2022: 
gewijzigde indeling 
 



 

Vervallen aanbiedingen 
 
AVM 
 
2021-31-2943,  The matrix. Blade runner 
jrg. 2021, afl. 35,  2001 : a space odyssey 
nr. 0308 (Science fiction collection). 
PPN 432634967  De aanbieding vervalt 

vanwege een verkeerde 
mediumcode. Deze titel 
wordt binnenkort opnieuw 
aangeboden. De huidige 
bestellingen vervallen. 
U dient bij heraanbieding 
opnieuw te bestellen.  

2021-31-2944,  The matrix. Blade runner. 
jrg. 2021, afl. 35,  2001 : a space odyssey 
nr. 0318 (Science fiction collection). 
ppn 432635025 De aanbieding vervalt 

vanwege een verkeerde 
mediumcode. Deze titel 
wordt binnenkort opnieuw 
aangeboden. De huidige 
bestellingen vervallen. 
U dient bij heraanbieding 
opnieuw te bestellen.  

 
 
 
 

 

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. 
 
Eerder dit jaar kondigden we op deze plek aan dat de 
titels voortaan voor een deel anders over de aan-
biedingsweken worden verspreid. De afgelopen 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. 
 
Deze aankondiging zullen we de komende weken 
nog enkele keren herhalen, voorafgaand aan de 
definitieve alfabetische lijst waarmee de Jaaraan-
bieding Jaarboeken traditiegetrouw in week 41 
aanvangt. 
 
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 nog niet definitief. De komende weken 
kunnen er nog titels wijzigen of van de lijst 
verdwijnen. De bijzondere omstandigheden van de 
afgelopen anderhalf jaar lijken ook hier invloed te 
hebben. Op dit moment zijn wij in contact met 
verschillende uitgevers en werken we aan het 
afronden van de 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 he t abonnement 
Catalogusonderhoud. 
 
 

Boeken 
 
Trefwoorden 
 
2018-32-0053  Hartzema, Robert. Land in  
ppn 419353836 de werkelijkheid, stap in het 

heden, met het trefwoord: 
Mindfullnes; Tibetaans 
boeddhisme. Het trefwoord 
wordt: Dzogchen; Tibetaans 
boeddhisme.  

2020-45-5138  Kleijwet, Margalith Verdriet 
ppn 430323328 en boterkoek, met de 

trefwoorden: Joden; 
generaties; Nederland; 
verhalen en Oorlogs-
slachtoffers; generaties; 
Nederland; verhalen. 
De trefwoorden worden: 
Families; Joden; Nederland; 
verhalen en Jodenvervolging; 
Nederland; Wereldoorlog II; 
verhalen.   

 
SISO 
 
2019-46-1671  Akveld, Joukje. Wat niet in  
ppn 424441993 de safarigids van je ouders 

staat, met het SISO-nummer: 
598.9. Het SISO-nummer 
wordt: 596.5.  

2021-07-0604  Nes, Mariet van. Luchtlijnen  
ppn 431725020 en grondtonen, met het 

SISO-nummer: 659.1. Het 
SISO-nummer wordt: 659.3.  

2018-32-0053  Hartzema, Robert. Land in  
ppn 419353836 de werkelijkheid, stap in het 

heden, met het SISO-
nummer: 172. Het SISO-
nummer wordt: 214.35.  

2020-45-5138  Kleijwet, Margalith Verdriet  
ppn 430323328 en boterkoek, met het SISO-

nummer 935.4. Het SISO-
nummer wordt: 903.5.  

 

PIM 
 
2018-32-0053  Hartzema, Robert. Land in  
ppn 419353836 de werkelijkheid, stap in het 

heden, met de PIM-categorie 
01 Geestelijk leven en het 
PIM-trefwoord: Mindfullnes. 
De PIM-categorie wordt: 
27 Religie. Het PIM-
trefwoord wordt: Tibetaans 
boeddhisme.  

2020-45-5138  Kleijwet, Margalith Verdriet  
ppn 430323328 en boterkoek, met de PIM-

categorie: 10 Mens en 
Maatschappij. De PIM-
categorie wordt: 19 
Nederland.  

 
Leeftijdsindeling 
 
2017-12-1385  Bakkum, Jim. Dadoe.  
ppn 409243329 Leeftijdsindeling: A. 

Leeftijdsindeling wordt: AP. 
2017-45-1412  Bakkum, Jim. Dadoe : Mama  
ppn 413353435 is de liefste. Leeftijdsindeling: 

A. Leeftijdsindeling wordt: 
AP. 

2018-24-0377  Bakkum, Jim. Dadoe :  
ppn 417358911 Pakjesavond. Leeftijds-

indeling: A. Leeftijdsindeling 
wordt: AP. 

2018-29-2303  Bakkum, Jim. Dadoe en zijn  
ppn 41735892X vriendjes. Leeftijdsindeling: 

A. Leeftijdsindeling wordt: 
AP. 



 

 
 
 



 

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 

 
 


