
 

 
 
 
       
    Aanschafinformaties week 11, 2019 
 
 
Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Op 13 mei is het precies vierhonderd jaar geleden 
dat raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt, 
beschuldigd van hoogverraad, werd onthoofd. In 
De advocaat van Holland van Nicolaas Matsier over-
denkt hij tijdens zijn proces zijn leven en de politieke 
verwikkelingen waarvan hij het slachtoffer is. Een 
goed onderbouwde roman. 
• Kronkels is de verstripping door Dick Matena van 
een selectie van de bekende ‘Kronkels’ van schrijver 
Simon Carmiggelt (1913-1987). ‘Kronkels’ waren 
cursiefjes die tussen 1946 en 1982 dagelijks in Het 
Parool verschenen. Matena's virtuoze sepiarealisme 
blijkt uitstekend te passen bij Carmiggelts wee-
moedige stadsvignetten. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Goeienavond Toos : de leukste liedjes en light 
verse bevat een selectie uit de vele liedteksten en 
gedichtjes van Hans Dorrestijn. Met klassiekers en 
minder bekend werk. Wat de teksten gemeen hebben 
is de cynische, zwartgallige humor die zo eigen is 
aan het werk van Hans Dorrestijn. 
• In Grote vragen over fijnstof geven Wim Van Hees 
en Dirk Avonts informatie over fijnstof, de uitwerking 
op het lichaam, de noodzaak om het terug te dringen 
en wat de burger zelf eraan kan doen. Een uitermate 
toegankelijk, informatief en hoogst relevant boek. Met 
een verklarende woordenlijst. 
 
Fictie jeugd 
• Nadat Oma bij Eddie op bezoek is geweest, 
blaast Eddie oma een kus toe. Oma laat hem aan 
allerlei mensen zien die er blij van worden. Maar dan 
wordt de kus gestolen. De kus van Linda Sunderland 
is een mooi, gevoelvol verhaal over vriendelijk zijn, 
over liefde geven, delen en vervolgens ontvangen. 
Het taalgebruik is eigentijds en licht poëtisch. Het 
verhaal is rijkelijk geïllustreerd met kleurrijke, 
sprookjesachtige tekeningen in prachtige matte 
tinten. Vanaf ca. 4 jaar. 

 
• In De kleuren van magie van V.E. Schwab 
bestaan vier verschillende Londens. Kell is een 
vreemde magiër die tussen de verschillende versies 
van Londen kan reizen. Als hij in Grijs Londen 
zakkenroller Lila ontmoet, is dat het begin van een 
magisch avontuur. Samen proberen ze te ontsnap-
pen aan de invloed van Zwart Londen, waar donkere 
magie heerst. De auteur is een meester in het op-
roepen van nieuwe werelden. Acteur Gerard Butler 
kocht de film- en televisierechten. Een prachtig 
fantasyverhaal, dat vanaf de eerste pagina boeit.  
V/J-aanbieding. 
 
Non-fictie jeugd 
• Mijn eerste woordjes boek van Melanie Hibbert is 
zeer geschikt om de woordenschat uit te breiden van 
peuters en kleuters. In het grote woordenboek komen 
woorden aan bod rond 29 onderwerpen als eten, de 
seizoenen, dieren, bedtijd en sport. Er is ook aan-
dacht voor vormen, kleuren en tegenstellingen. 
Uitermate geschikt voor op school, kinderopvang en 
thuis; ook goed te gebruiken in een meertalige 
omgeving. Met kinderen van ca. 2,5 t/m 5 jaar. 
 
Fictie buitenlands volwassenen  
• Salsa van Clara Obligado is een intrigerende 
roman die door zijn ritme, beeldende, poëtische 
beschrijvingen, de passie en de personages van 
vlees en bloed leest als een trein. Mensen uit alle 
windstreken zijn stamgast in een salsabar/danslokaal 
in Madrid. Aan te bevelen voor iedereen met vwo 
Spaans. 
• In Inspection van Josh Malerman (Bird Box) 
groeien in een toren 24 twaalfjarige jongens op. 
Hun naam is een letter van het alfabet, maar A en Z 
ontbreken. Dat er een buitenwereld is, met meisjes 
en vrouwen, weten ze niet. Er zijn fraaie dialogen, 
een continue dreigende sfeer, een gruwelijke 
escalatie en een perfecte slotpagina. Een topper!    
• Wir sind dann wohl die Angehörigen van Johann 
Scheerer is het verhaal van de ontvoering van de 
Duitse wetenschapper en multimiljonair J.P. 
Reemtsma in 1996, beleefd en verteld door zijn toen 
13-jarige zoon J. Scheerer. Grijpt de lezer bij de keel 
en sleurt hem mee in de toenmalige donkere wereld 
van de 13-jarige. Prachtig geschreven en zeer aan te 
bevelen.  



 
Vervanging boekhoek 
Een vriendelijk en dringend verzoek aan de biblio-
theken die Gaines, Ernest J. A lesson before dying 
met bestelnummer 2016-36-4272 (2016/42) hebben 
aangeschaft om de annotatie op de boekhoek te 
vervangen door deze tekst: Een onderwijzer op een 
plantage in het Zuiden van Amerika krijgt de taak een 
tot de elektrische stoel veroordeelde zwarte jonge-
man te begeleiden zodat deze als volwaardig mens 
kan sterven. 
 
Dvd en Blu-ray 
• In het biografisch drama Becoming Astrid van 
Pernille Fischer Christensen is Alba August te zien in 
haar eerste hoofdrol. De hoogbejaarde Astrid 
Lindgren krijgt zakken vol brieven en tekeningen van 
kinderen. Terwijl ze haar post leest, denkt ze terug 
aan haar jeugd op Småland en haar moeilijke tijd als 
ongehuwde moeder. De film eindigt rond 1928, als 
Astrid als secretaresse werkt en kennismaakt met 
haar latere man.  
 
Melkwegplusboekjes bedoeld voor NT2 
 
In het kader van de dienstverlening aan Taalhuizen 
en Taalpunten biedt NBD Biblion opnieuw boekjes 
aan van de Stichting Melkweg+, een expertise-
centrum voor het onderwijs aan laaggeletterden. 
Het gaat om 9 deeltjes uit de serie Lezen Alfa A en 
20 deeltjes uit de serie Lezen van Alfa A naar Alfa B. 
Deze boekjes zijn bedoeld voor anderstaligen die nog 
gealfabetiseerd moeten worden.  
De in totaal 29 boekjes zijn in drie tranches als voor-
aanbieding aangeboden in de a.i.-weken 6, 7 en 8. 
Steeds 3 boekjes Alfa A en 7 (en 1x 6) boekjes Alfa A 
naar Alfa B. De boekjes worden pas gedrukt zodra er 
bestellingen zijn. 
Al deze boekjes zijn uiteraard bedoeld voor NT2. Bij 
de aanbieding in week 6 is dat ook in het Bibliotheek-
advies aangegeven. Bij de aanbieding in week 7 en 8 
is dat echter, ten onrechte, niet gedaan. Uiteraard 
zijn ook die delen van de serie bedoeld voor NT2. 
Inmiddels is de NT2-aanduiding wel toegevoegd. 
 

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 
 
1982-40-0233,  Rodenko, Paul. Orensnijder 
jrg. 2019, afl. 10,  tulpensnijder. De titel vervalt 
nr. 0126 om administratieve redenen 
ppn 420957065 en 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 
 
2018-46-0772 Klinck, Williene. Puur  
ppn 419887237 Hollands, met het SISO-

nummer: 629.6. Het SISO-
nummer wordt: 629.62.  
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