
 

 
 
 
       
    Aanschafinformaties week 10, 2019 
 
 
Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Susan Meissner vertelt in Het tegendeel van 
verdriet over de lotgevallen van een familie in 
Philadelphia die in 1918 te maken krijgt met de 
Spaanse griep. Een meeslepend familieverhaal met 
wisselende ik-figuren en rake karaktertekeningen, dat 
zich afspeelt in de plaats die destijds zwaar getroffen 
werd door de Spaanse griep. 
• Ayesha Harruna Attah deed onderzoek naar het 
slavernijverleden in haar geboortestreek in Noord-
Ghana. In de historische roman De honderd water-
putten van Salaga ervaren twee vrouwen, een 
machtige vrouw en een slavin, de slavenhandel op 
heel verschillende wijze. Geschreven in een 
toegankelijke stijl. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Een kijkje achter de schermen van Joke de Jonge 
is een handreiking met ervaringen, interviews, tips en 
adviezen bij het maken van een theatervoorstelling 
met mensen met beginnende dementie. Interessant 
voor mensen die het leven van mensen met begin-
nende dementie leuker willen maken. 
• In Weekendmiljonairs : voetbalmakelaars op 
jacht naar goud onderzoeken journalisten Tom 
Knipping en Iwan van Duren de schimmige wereld 
van voetbalmakelaars. Zij maken uit waar spelers 
spelen en zetten alle middelen in om een voetballer 
binnen te krijgen. Met een hoog risico op corruptie, 
omkoping en witwassen.  
 
Fictie jeugd  
• De zogenoemde graphic novels zijn voor kinderen 
in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs 
nog steeds enorm populair. Niet verwonderlijk dus 
dat er veel nieuwe titels in dit genre verschijnen. 
Deze week maar liefst drie eerste delen van nieuwe 
series: Van nerd naar ninja over anti-held Nelson 
door de Australische Anh Do, Niet openen! over Rik 
die een geweldige kunstenaar is, maar niet begrijpt 
waarom niemand anders dat ziet, geschreven door 
de Amerikaanse cartoonist Mark Parisi. En Avonturen 
in de stad is het eerste deel uit de serie Wombat en 
Vos, geschreven door Terry Denton, een van de twee 
auteurs van de Waanzinnige boomhut-serie.   

 
• Bijzondere keus meneer de reus! is een prachtig 
prentenboek over een reus die in een restaurant 
slechts een enkel erwtje bestelt. De chef-kok en de 
ober hoopten, na een stille avond zonder gasten, op 
een enorme bestelling. Toch wordt dat ene erwtje 
met veel zorg en liefde geserveerd. Vanaf ca. 4 jaar.  
 
Fictie buitenlands volwassenen 
• Leonardo da Vinci overleed in 1509. Francesco 
Fioretti schreef ter ere van deze 500ste sterfdag La 
biblioteca segreta di Leonardo. De kunstenaar werkt 
in Milaan aan Het Laatste Avondmaal als hij gecon-
fronteerd wordt met de moord op een monnik en de 
diefstal van waardevolle Byzantijnse teksten. De 
Italiaanse pers was lovend en prees de manier 
waarop Fioretti historische personages toegankelijk 
maakt.. 
• Jose Carlos Somoza voert in El origen del mal de 
lezer terug in de tijd met deze reconstructie van een 
vervlogen tijd uit de Spaanse geschiedenis, Marokko 
en Algerije in de jaren '50, toen Noord-Marokko nog 
een Spaans protectoraat was. Een boeiend verhaal 
dat doet denken aan Ruiz Zafón of Pérez Reverte. 
• Markus Zusak (The Book Thief) schreef met 
Bridge of Clay een boeiende, realistische coming of 
age-roman. Na de dood van hun geliefde moeder en 
de plotselinge verdwijning van hun vader, proberen 
vijf Australische broers elkaar op te voeden. Op een 
dag verschijnt hun vader zomaar weer in hun leven 
met een bijzondere hulpvraag. 
 
Dvd en Blu-ray 
• Brexit: the uncivil war is een televisiedrama van 
Channel Four met in de hoofdrol Benedict 
Cumberbatch. De film volgt de strategieën van voor- 
en tegenstanders van Brexit. Hoofdpersoon is 
Dominic Cummings, de belangrijkste strateeg achter 
de Vote Leave-campagne. Cummings maakt handig 
gebruik van bluf, angstzaaierij, sociale media en 
datamining en kiest als slogan ‘Take back control’.  
• In het drama Liebe in den Gängen van Thomas 
Stuber gaat Christian (Franz Rogowski) aan het werk 
als vorkheftruckchauffeur bij een levensmiddelen-
groothandel in voormalig Oost-Duitsland. Langzamer-
hand vindt de zwijgzame Christian zijn plaats in deze 
bijzondere gemeenschap, maar hij krijgt ook te 
maken met teleurstelling, eenzaamheid en verlies. 
De film werd op het Filmfestival van Berlijn genomi-
neerd voor de Gouden Beer (Beste film).  



 
Aanlevering van de a.i.-pakketten in 
februari en maart 2019 
 
In verband met het inkorten van de besteltermijn voor 
bibliotheken van 3 naar 2 weken, ontvangt u hierbij 
een overzicht met data waarop de a.i.-pakketten 
volgens schema bij de bibliotheken zijn. 
NBD Biblion zal in de betreffende a.i.-weken iets 
kleinere pakketten aanbieden aan de bibliotheken 
zodat u voldoende tijd heeft om de bestellingen rond 
te krijgen. Bovendien zullen we ervoor zorgen dat u 
de pakketten iets eerder geleverd krijgt. 
 
Onderstaand de data waarop de bestellingen bij 
NBD Biblion binnen moeten zijn. 
 
 pakket bij de bestellingen uiterlijk 
a.i.-week bibliotheek bij NBD Biblion 
 
8 VR 8-2 DI 26-2 
9 VR 15-2 DI 5-3 
10 VR 22-2 VR 8-3 
11 VR 1-3 DI 12-3 
12 VR 8-3  DI 19-3 
13 VR 15-3 DI 26-3 
 
 
 
 
 
Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2019-02-5817,  Hoiting, Natascha. Sonata. 
jrg. 2019, afl. 8,  Deze titel was verkeerd 
nr. 0159 gekoppeld en komt te 
ppn 421468122 vervallen. De titel wordt zo 

spoedig mogelijk opnieuw 
aangeboden. U dient 
opnieuw te bestellen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
 
2018-11-4741  Evers, Karin. Macedonië,  
ppn 417048092 met het SISO-nummer: 

Macedonië 993. Het SISO-
nummer wordt: Noord-
Macedonië 993.  

2015-22-2057 Evans, Thammy. Macedonia, 
ppn 393526321 met het SISO-nummer: 

Macedonië 993. Het SISO-
nummer wordt: Noord-
Macedonië 993.  

2014-49-4837  Vries, Dolf de. Reizen door  
ppn 38406986X Albanië en Macedonië, met 

de SISO-nummers: Albanië 
992 en Macedonië 992. 
De SISO-nummers worden 
Albanië 992 en Noord-
Macedonië 992.  

2013-43-5128  Evers, Karin. Macedonië,  
ppn 369424387 met het SISO-nummer: 

Macedonië 993. Het SISO-
nummer wordt: Noord-
Macedonië 993.  

2013-11-0665  Leistra, Machteld.  
ppn 355497484 Macedonië, met het SISO-

nummer: Macedonië 993. 
Het SISO-nummer wordt: 
Noord-Macedonië 993.  

2012-29-2015 Temelkovska, Zaklina.  
ppn 344119742 Herinneringen aan de 

Macedonische keuken, 
met het SISO-nummer: 
Macedonië 629.63. Het 
SISO-nummer wordt: Noord-
Macedonië 629.63.  

2013-07-3566  Evans, Thammy. Macedonia,  
ppn 339568003 met het SISO-nummer: 

Macedonië 993. Het SISO-
nummer wordt: Noord-
Macedonië 993.  

2010-50-3486 Evans, Thammy. Macedonia,  
ppn 321391055 met het SISO-nummer: 

Macedonië 993. Het SISO-
nummer wordt: Noord-
Macedonië 993.  

2017-31-0391  Luitzen, Jan. Kicksen en  
ppn 411990934 wickets, met de SISO-

nummers: 619.82 en 619.13. 
De SISO-nummers worden: 
619.13 en 619.82.  

 
PIM 
 
2018-11-4741  Evers, Karin. Macedonië,  
ppn 417048092 met het PIM-trefwoord: 

Macedonië. Het PIM-
trefwoord wordt: Noord-
Macedonië.  

2013-43-5128  Evers, Karin. Macedonië,  
ppn 369424387 met het PIM-trefwoord:  

Macedonië. Het PIM-
trefwoord wordt:  Noord-
Macedonië.  

2013-11-0665  Leistra, Machteld.  
ppn 355497484 Macedonië, met het PIM-

trefwoord: Macedonië. Het 
PIM-trefwoord wordt: Noord-
Macedonië.  

2017-31-0391  Luitzen, Jan. Kicksen en  
ppn 411990934 wickets, met het PIM-

trefwoord: Cricket. Het PIM-
trefwoord wordt: Voetbal.  
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