
 

 
 
 
       
    Aanschafinformaties week 31, 2017 
 
 
Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• In het postuum uitgegeven Drakentand van 
Michael Crichton (1942-2008) gaat een rechten-
student uit Philadelphia in 1876 mee op een 
fossielenexpeditie en belandt in het Wilde Westen. 
De populariteit van Jurassic Park zal veel lezers ook 
nieuwsgierig maken naar dit boek. 
• In Het geheim van de parels van Kelly Doust 
maakt in 1891 een aanstaande bruid, die door haar 
vader wordt gedwongen tot een verstandshuwelijk, 
een rijk met parels bezette kraag voor haar huwelijks-
dag. Dit sieraad komt later in het bezit van andere 
vrouwen, met telkens verstrekkende gevolgen. 
Spannend boek met een virtuoze plot. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Stoppen als partners, doorgaan als ouders : een 
echtscheidingsleidraad van Aleide Hendrikse-Voogt 
is een handleiding met tips voor de voorbereiding en 
uitvoering van een echtscheiding en vooral voor het 
opbouwen van een nieuw leven daarna.  
Een gedegen boek van hoge kwaliteit, voor iedereen 
die overweegt te gaan scheiden. 
• Hoogleraar zoölogie Dave Goulson vertelt in De 
vlucht van de hommel over zijn belevenissen tijdens 
het speuren naar bijzondere en minder bijzondere 
hommels. Dat gebeurt op een prettig leesbare manier 
waarbij hij van iedere tocht een avontuur maakt.  
 
 

 
Engelse non-fictie  
 
Op veler verzoek bieden we in deze week 
(a.i.-week 31, 2017) weer een aantal Engelstalige 
non-fictie boeken aan. Ze zijn opgenomen als ‘Extra 
aanbieding, speciaal pakket’. Het gaat om een 
twintigtal titels, waaronder The Zookeeper’s Wife van 
Diane Ackerman, Hillbilly Elegy van J.D. Vance, 
What we cannot know van Marcus du Sautoy, The 
Return van Hisham Matar, Gone van Min Kym en 
Alice in Brexitland van Leavis Carroll. 
 
 
Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2017-13-2186,  Boersma, Marelle. Kruimels  
jrg. 2017, afl. 29,   zijn ook brood. De titel komt  
nr. 0008 te vervallen vanwege een  
ppn 410850225 verkeerde subcategorie. 

Het is een non-fictietitel voor 
volwassenen. De titel wordt 
zo spoedig mogelijk 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 
 
PIM 
 
2012-21-0490  Dekker, Tanja. Phanhabs  
ppn 343195380 lush bush, met het PIM-

trefwoord: Afrika. Het PIM-
trefwoord wordt: Zoek-
boeken.  

2017-02-1718  Maidment, Stella. Zoek de  
ppn 408622326 slak in de tuin, met het PIM-

trefwoord: Tuinen. Het PIM-
trefwoord wordt: Zoek-
boeken.  
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