
 

 
 
 
       
    Aanschafinformaties week 23, 2017 
 
 
Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Twaalf verhalen en een revolutie : la isla de Cuba 
bevat korte verhalen van jonge schrijvers die deels in 
Cuba en deels daarbuiten na 1990 zijn gepubliceerd. 
De hele caleidoscoop aan verhalen biedt een prach-
tig gevarieerd beeld van de hedendaagse Cubaanse 
samenleving. Samengesteld en ingeleid door Nanne 
Timmer. 
• Het leven op de Mississippi is het persoonlijk 
relaas van de Amerikaanse auteur Mark Twain 
(1835-1910) over de reizen die hij maakte op de 
langste rivier van de V.S., waar hij als rivierloods 
werkte. Het boek is een lofzang op de rivier. Een 
prachtige uitgave van een onbekende klassieker. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Autisme, een geschenk is het autobiografische 
relaas van Fatima de Kwant over de strijd die de zij 
moest voeren om haar autistische zoon Edinho zich 
optimaal te laten ontwikkelen. Het boek leest 
gemakkelijk en bevat veel details, zoals in een 
dagboek. Een mooie aanwinst.  
• Chelsea girls is het zelfportret van de Ameri-
kaanse dichteres Eileen Myles (1949) die wel de 
rockster van de Amerikaanse poëzie wordt genoemd 
vanwege haar drank- en drugsgebruik en haar 
relaties met zowel mannen als vrouwen. Mooi dat 
deze klassieker uit 1994 nu voor het eerst in het 
Nederlands verschijnt. 
 
Dvd en Blu-ray 
• In de eerste Lego-film (2014) was de doodgewone 
bouwvakker Emmet de hoofdpersoon, in The Lego 
Batman movie draait het om superheld Batman die in 
zijn strijd tegen de Joker moet samenwerken met 
Dick Grayson/Robin en Barbara Gordon/Batgirl, maar 
die liever op eigen houtje werkt. NRC (8-2-'17) schrijft 
'(…) verstaat de kunst van de zelfrelativering (...) het 
is de vrolijke chaos van een omgekieperde speel-
goedkist (...) een echte fun-film (...)'. 

 
• De erotische thriller The handmaiden van de Zuid-
Koreaanse regisseur Chan-wook Park is geïnspireerd 
op het boek Fingersmith (Vingervlug) van Sarah 
Waters. Het verhaal is verplaatst van Londen, 1845 
naar Korea dat in de jaren dertig door Japan bezet is. 
Sook-hee, een jonge zakkenrolster, wordt aange-
nomen als persoonlijke dienstmeid van Lady Izumi 
Hideko, een Japanse erfgename die in de macht is 
van haar tirannieke oom. Het is de bedoeling dat 
Sook-hee haar aanzet tot een huwelijk met een 
oplichter die zich voordoet als Japanse graaf, maar 
het complot loopt stuk als de twee vrouwen verliefd 
worden. De film kreeg veel nominaties en prijzen, 
waaronder een nominatie voor de Gouden Palm in 
Cannes. 
 
Luisterboeken 
• De biografisch getinte roman Moedervlekken van 
Arnon Grunberg wordt voorgelezen (op mp3-cd) door 
Jan Donkers, popjournalist, radiomaker en schrijver. 
De veertigplusser Otto Kadoke is een in suïcide-
preventie gespecialiseerde psychiater die werkt op 
de crisisdienst. Nadat hij zich in een vlaag van ver-
liefdheid vergrepen heeft aan een van de ver-
zorgsters van zijn bejaarde moeder kiest hij bij het 
zoeken van een nieuwe verzorgster voor een 
onorthodoxe oplossing. Het boek is genomineerd 
voor de Libris Literatuurprijs 2017, het luisterboek 
staat op de longlist van de Hebban Award voor het 
beste luisterboek 2017. 
• Verteller Jan Meng heeft al veel boeken voor-
gelezen, zowel voor volwassenen als voor kinderen. 
Nu leest hij Bor ziet spoken van Harmen van 
Straaten. Er gebeuren vreemde dingen wanneer Bor 
met zijn vader verhuist naar een oud huis naast een 
verwaarloosde begraafplaats: enge geluiden, 
vreemde boodschappen, rondzwevende vazen en 
spoken die uit de schoorsteen komen. Een vrolijk 
spokenverhaal met veel actie, grappige scènes en 
soms relativerende, wat lugubere humor.  

 
 



 
Buitenlandse romans 
 
Door leveringsproblemen bij de importeur lukt het ons 
niet om deze week (a.i.-week 23, 2017) de gebruike-
lijke hoeveelheid Franse titels aan te bieden. We 
compenseren dat met extra Duitse en Spaanse titels 
én er is een extra aanbieding van 15 Franse titels, 
speciaal bedoeld voor middelbare scholieren.  
 
In dit speciale pakket zijn klassiekers opgenomen als 
Madame Bovary van Gustave Flaubert, Le Grand 
Meaulnes van Alain-Fournier en Le tour du monde en 
80 jours van Jules Verne maar ook moderne titels als 
Milarepa van Eric-Emmanuel Schmitt, Antéchrista 
van Amélie Nothomb en het nog altijd actuele Kiffe 
kiffe demain van Faïza Guène.  
 
 

Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2017-18-4488,  Howard, Elizabeth Jane.  
jrg. 2017, afl. 22,  The light years (The Cazalet  
nr. 0292 chronicle ; 1). De titel wordt  
ppn 410543357 in week 23, 2017 opnieuw 

aangeboden.  
2000-41-1701,  Howard, Elizabeth Jane.  
jrg. 2017, afl. 22,  Marking time (The Cazalet  
nr. 0291 chronicle ; 2). De titel vervalt  
ppn 410543381 i.v.m. een verkeerd bestel-

nummer. De titel wordt in 
week 23. 2017 opnieuw 
aangeboden.  

 
Dvd en blu-ray 
 
2017-18-4352,  Jackie. De titel vervalt i.v.m.  
jrg. 2017, afl. 22,  een verkeerd cluster. De titel  
nr. 330 wordt in week 23, 2017  
ppn 410500739 opnieuw aangeboden.  
2017-18-4353,  Jackie. De titel vervalt i.v.m.  
jrg. 2017, afl. 22,  een verkeerd cluster. De titel  
nr. 339 wordt in week 23, 2017 
ppn 410500755 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 
 
2015-10-5745 Box. Su. Het verhaal van de  
ppn 38864995X ezel, met het hoofdwoord: 

Box, Su. Het hoofdwoord 
wordt: Connor, Sarah.  

2015-10-5749 Box. Su. Het verhaal van een  
ppn 388649739 schaap, met het hoofdwoord: 

Box, Su. Het hoofdwoord 
wordt: Connor, Sarah.  

2015-10-5751 Box. Su. Het verhaal van de  
ppn 388650133 leeuw, met het hoofdwoord: 

Box, Su.Het hoofdwoord 
wordt: Connor, Sarah.  

 
Titel 
 
2016-41-0438 Timroff, Bob. Handboek  
ppn 407456414 macOS Sierra. De titel wordt: 

MacOS Sierra.  
2016-27-5873 Boonen, Stefan. Met ons  
ppn 408113464 komst alles goed. De titel 

moet zijn: Met ons komt alles 
goed.  
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