
 

 
 
 
       
    Aanschafinformaties week 48, 2016 
 
 
Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• De Constantijn Huygens-prijs 2016 is toegekend 
aan Atte Jongstra, voor zijn hele oeuvre. De prijs-
uitreiking vindt plaats tijdens het Schrijversfeest op 
22 januari 2017 in het Theater aan het Spui in Den 
Haag. Deze week in de a.i.'s: De tegenhanger, 
Disgenoten en Hudigers Hooglied. In week 49: Het 
huis M., Cicerone en Groente. 
• In De tragedie van Ladenbrooke Manor van 
Melanie Dobson ontdekt een vrouw, als ze terugkeert 
naar het plaatsje waar ze opgroeide, lang verborgen 
geheimen over haar familie en stuit ze op de 
waarheid rond een moord van zestig jaar geleden. 
Een prachtig geschreven en soms ontroerende 
christelijke roman. 
• Als een uitvinder in 1888 in New York claimt een 
betere gloeilamp te hebben gemaakt dan Thomas 
Edison ontbrandt een juridische strijd tussen de twee 
uitvinders. De laatste donkere dagen van Graham 
Moore is een prachtige, op feiten gebaseerde, 
historische roman. Ook in de a.i.'s deze week de 
Engelstalige uitgave. 
• In Het leven van Vernon II van Virginie Despentes 
woont Vernon Subutex, oud-eigenaar van een 
platenzaak, op straat. Zijn vrienden zijn op zoek naar 
hem omdat een bekende, overleden zanger hem een 
bijzondere videoboodschap heeft nagelaten. Tweede 
deel van een drieluik, in Frankrijk lovend ontvangen. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Baskenland staat bekend om de 'pintxos' (kleine 
tapasgerechten) en die zijn dan ook ruimschoots in 
Basque : Spaanse recepten uit San Sebastián & 
omstreken van José Pizarro opgenomen. Ook 
hoofdgerechten ontbreken niet. Een fraai uitgegeven, 
inspirerend kookboek. 
• In Uitrollen is het nieuwe doorpakken : de ergste 
jeukwoorden op kantoor neemt Japke-d. Bouma 
hedendaagse kantoorwoorden die eigenlijk geen 
betekenis hebben - zoals co-creaties, punten aan de 
horizon, passies, pitchen en inkoppen - op de hak en 
geeft goede alternatieven. 

 
• Het logboek van de ontdekkingsreiziger van Huw 
Lewis-Jones en Kari Herbert is een prachtige en rijk 
geïllustreerde uitgave over zeventig ontdekkings-
reizigers uit de afgelopen eeuwen. Grote namen 
komen aan bod, maar ook onbekende namen die 
juist bekendheid verdienen. Met een voorwoord van 
Redmond O'Hanlon. 
• Voor Lara : het aangrijpende liefdesverhaal achter 
Dokter Zjivago deed Anna Pasternak (een achter-
nicht van Boris Pasternak) archiefonderzoek en sprak 
met familieleden om materiaal te verzamelen voor 
deze biografie, die aanzet tot nadenken over liefde, 
loyaliteit en zelfopoffering. 
 
Dvd en Blu-ray 
• In 1984 verscheen de actiekomedie Ghostbusters 
van Ivan Reitman, inmiddels een klassieker. 
Regisseur Paul Feig maakte een reboot, met in de 
hoofdrollen vier vrouwen. Wanneer er steeds meer 
paranormale wezens opduiken in New York, richten 
drie vrouwen een bedrijfje op om de wezens te 
bestrijden: de serieuze wetenschapper Erin Gilbert 
(Kristen Wiig), haar oud-studiegenoot Abigail Yates 
(Melissa McCarthy) en technicus Jillian Holtzmann 
(Kate McKinnon). Ze worden geholpen door metro-
kaartjesverkoper Patty Tolan (Leslie Jones) en 
receptionist Kevin Beckman (Chris Hemsworth).  
• Red turtle is een dialoogloze animatiefilm van 
Michael Dudok de Wit die in 2000 met Father and 
daughter een Oscar won. De film is een samen-
werking tussen de Japanse animatiestudio Ghibli en 
een groep Franse producenten. Een man doet 
verwoede pogingen van het onbewoonde eiland af te 
komen waarop hij beland is. Hij wordt hierin dwars-
gezeten door een rode schildpad. Als de schildpad 
door de man verwond wordt, krijgt de film een 
mysterieus karakter. Genomineerd voor een Gouden 
camera op het Filmfestival van Cannes, winnaar van 
de Prix spécial Un Certain Regard.  
• In de Nederlands-Belgische jeugdserie Trollie 
gaan de 10-jarige Max en zijn familie in de kerst-
periode traditiegetrouw naar oma Mimi (Olga 
Zuiderhoek) die in een landhuis in de bergen woont. 
Wanneer de jongen door het ijs van een bergmeer 
zakt, wordt hij gered door een jonge trol. Omdat 
Trollie verdwaald lijkt te zijn, neemt Max hem mee en 
verstopt hem op zolder.  



 
Vooraanbieding Succes! - reeks voor 
laaggeletterden 
 
Stichting Lezen & Schrijven heeft een uitgebreide 
serie boekjes voor laaggeletterden (NT1) laten 
ontwikkelen door de Vrije Universiteit Amsterdam, 
specifiek bedoeld voor Taalhuizen en Taalpunten in 
bibliotheken. Deze Lees- en schrijfmethode Succes! 
kent drie niveaus (IN, 1F en 2F) en gaat in op allerlei 
situaties uit het dagelijks leven. 
Deze boekjes zijn nog niet in druk verschenen en 
worden pas gedrukt nadat er bestellingen zijn. 
Ze zullen vanaf week 48, 2016 op a.i. worden 
aangeboden, te beginnen met zes deeltjes van 
niveau 2F. In de daaropvolgende weken zullen de 
overige 2F-boekjes en die van de andere twee 
niveaus worden 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 
 
Leeftijdsindeling 
 
2016-11-0678 Klapwijk, Vrouwke. Bas  
ppn 401560147 voetbal omnibus, met 

leeftijdsindeling E, AVI-M3. 
De leeftijdsindeling wordt: E, 
AVI-E3.  
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