
 

 
 
 
       
    Aanschafinformaties week 20, 2017 
 
 
Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• In de bundel Campert & Campert is werk van 
vader Jan (1902-1943) en zoon Remco Campert 
(1929) bijeengebracht. Scharnierpunt is de oorlog. 
Met onder meer het beroemde gedicht 'De Achttien 
Dooden' van Jan. Een mooie en interessante 
bloemlezing. 
• Bevroren vlammen van Jens Henrik Jensen is het 
derde deel in de Oxen-reeks. Oorlogsveteraan Oxen 
werkt samen met een ex-agente van de Inlichtingen 
dienst en zijn oude baas Mossman om de leiders 
van geheime organisatie Danehof op te sporen. 
Scandinavische thriller van topniveau. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Levensbeschrijvingen van Alzheimerpatiënten 
door hun naasten zijn er al vele. Maar Alzheimer, 
mon amour van Cécile Huguenin steekt daar met kop 
en schouders bovenuit. Zij beschrijft het verloop van 
de achteruitgang en aftakeling van haar man heel 
liefdevol. Prachtig en ontroerend. 
• In Op zoek naar George geeft Kim Heijdenrijk een 
reconstructie van het trieste leven van een in 1903 
geboren 'gewone' Hagenaar, grotendeels levend in 
een tijd dat er nog geen sprake was van welvaart. 
Magnifiek verhaal voor een debuut; Heijdenrijk toont 
zich een veelbelovend schrijfster. 
 
 
Anderstalige readers 
 
Deze week (a.i.-week 20, 2017) is in het a.i.-pakket 
een extra aanbieding Engelstalige readers opge-
nomen speciaal voor de jeugd. Deze readers, 
eenvoudige verhalen waarin moeilijke woorden 
worden uitgelegd en oefeningen zijn opgenomen, zijn 
onderverdeeld in vijf niveaus. Ze zijn zowel geschikt 
voor in de les als voor zelfstudie. In week 21, 2017 
bieden we ook nog een serie Franstalige readers aan 
speciaal voor de jeugd. Daarna schakelen we over 
op de literatuurlijsten Duits en Frans. Houd dus het 
pakket ‘Extra aanbieding; Speciaal pakket’ goed in de 
gaten. Heeft u nog suggesties voor anderstalige 
boeken, dan horen we het graag. 
 

 
Week van het luisterboek 2017 
 
De Week van het Luisterboek vindt in 2017 plaats 
van 22 tot en met 28 mei. Boekensite Hebban neemt 
de organisatie van deze week over van de CPNB. 
De campagne krijgt aandacht in de boekhandel, maar 
heeft een sterker online karakter dan voorheen: op 
Hebban.nl, weekvanhetluisterboek.nl en op de 
websites van partners en sponsoren. Dit jaar is er 
geen luistergeschenk, wel wordt er een Luisterboek 
Award uitgereikt (vorig jaar gewonnen door Adriaan 
van Dis voor Karakter van F. Bordewijk) en is er een 
Week van het Luisterboek-app. 
 
Luisterboeken verschijnen vaak alleen als download 
of stream, maar er zijn ook uitgeverijen die luister-
boeken uitgeven op cd of mp3-cd, met name 
Querido, Ploegsma en Rubinstein. In de a.i.-weken 
18 en 19, 2017 zijn er ruim tien aangeboden, deels 
splinternieuwe, deels heruitgaven, onder meer 
Adriaan van Dis die zelf In het buitengebied leest, 
De spookgezichten van John Flanagan, Flip van 
Duijn met Minoes en Dikkertje Dap van Annie M.G. 
Schmidt en Jan Terlouw met Het touwtje uit de 
brievenbus & Katoren revisited. Deze week is er 
Saturday requiem van Nicci French, voorgelezen 
door Beth Chalmers. 
Zie ook: 
https://www.hebban.nl/artikelen/hebban-adopteert-
week-van-het-luisterboek 
https://boekblad.nl/Nieuws/Item/hebban-neemt-
organisatie-week-van-het-luisterboek-op-zich 



 



 
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 
 
2016-25-4118 Marianne Busser en Ron  
ppn 405043244  Schröder. De reuzenpanda, 

non-fictie jeugd met SISO-
nummer: J 598.95. Wordt: 
non-fictie jeugd met SISO-
nummer: AJ 598.95. 
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