
 

 
 
 
       
    Aanschafinformaties week 48, 2018 
 
 
Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• In Berta Isla is een vrouw getrouwd met een man 
die, zonder dat zij dat weet, voor de Britse Geheime 
Dienst werkt. Roman met lange volzinnen met een 
prachtige cadans van Javier Marías die met glans 
bewijst dat hij met groot verschil Spanjes inte-
ressantste schrijver van nu is. 
• In Negen volmaakte vreemden van Liane Moriarty 
hebben negen mensen om hun eigen persoonlijke 
redenen een kuur geboekt in een wellnessresort. 
Halverwege de heilzame kuur neemt de behandeling 
wel een heel bizarre wending. Vlot geschreven en 
goed leesbaar verhaal van Liane Moriarty, voor 
thriller- en chicklitliefhebbers. 
• Als de Russische president hoort dat hij een 
hersentumor heeft, besluit hij als afleidings-
manoeuvre de Baltische staten aan te vallen en komt 
CIA-agent Mitch Rapp in actie. Red War van Vince 
Flynn & Kyle Mills is lezenswaardige fictie waarvan je 
hoopt dat het geen werkelijkheid wordt. Ook in de 
a.i.'s de Engelstalige editie. 
 
Non-fictie volwassenen  
• In De antwoorden op de grote vragen behandelt 
Stephen Hawking (1942-2018) op luchtige maar 
serieuze toon vragen over het bestaan van buiten-
aards leven, God, zwarte gaten en tijdreizen, de 
toekomst van de mensen op aarde en in de ruimte 
etc. Ook in de a.i.'s deze week de Engelstalige editie. 
• Wendy Mitchell kreeg op 58-jarige leeftijd de 
diagnose vroege dementie. Samen met een 
journaliste beschrijft zij haar leven in Iemand die ik 
kende : leven met vroege Alzheimer. Een zeer 
lezenswaardig, oprecht en hoopvol boek dat inzicht 
geeft hoe mensen met een beginnende dementie 
zich kunnen voelen. 
• Politiek historicus Carla Hoetink geeft in Macht 
der gewoonte : regels en rituelen in de Tweede 
Kamer na 1945 een beschrijving van theorie en 
praktijk van de spelregels in de Tweede Kamer. 
Prettig leesbaar, subliem werk over de naoorlogse 
vergadercultuur van het belangrijkste politieke orgaan 
van Nederland. Met foto’s. 

 
Fictie jeugd 
• In het grote prentenboek Kalle en Saar van Jenny 
Westin Verona en Jesús Verona spelen Kalle en 
Saar bij Kalle thuis, terwijl mama moet werken. Maar 
ze vervelen zich. Mama wil niet dat ze naar buiten 
gaan, maar Kalle en Saar sluipen toch de tuin in. 
Daar gaan ze op avontuur in de jungle! Met gede-
tailleerde, fantasierijke kleurenillustraties. Door de 
grote hoeveelheid kleine details in de illustraties is er 
ontzettend veel te bekijken. Hoewel het onderwerp 
vrij conventioneel is, is de uitwerking fantasievol. 
Vanaf ca. 4 jaar. 
• Suzie gaat tekenen is het vierde boekje over 
Suzie van Jaap Robben en Benjamin Leroy, voor een 
iets oudere doelgroep. Suzie is aan het schilderen. 
Eerst schildert ze Hond, daarna is opa aan de beurt. 
Ze tekent ook op de muur en daar komt haar fantasie 
tot leven. Als de vogels die Suzie getekend heeft 
haar potloden afpakken, weet Suzie wel raad. 
Prentenboek met dunkartonnen bladzijden, humoris-
tische kleurenillustraties en tekst op rijm. Heerlijk, 
origineel verhaal over de kracht van fantasie. 
Vanaf ca. 4 jaar. 
• Het juiste spoor is een bundeling van twee ver-
halen van de bekende YA-auteurs Marieke Nijkamp 
en Corinne Duyvis. Beide verhalen zijn een mooie 
kennismaking met het werk van de auteurs. Bijzonder 
aan het verhaal van Nijkamp (bekend van 54 minuten 
en Voor ik je loslaat) is het steeds wisselend 
perspectief bij elk hoofdstuk en de setting. Duyvis 
(bekend van Op de rand van het niets) heeft een heel 
vlotte schrijfstijl en weet de spanning goed op te 
bouwen. Vanaf ca. 15 jaar. 
 
Non-fictie jeugd 
• Hoe zoek je informatie op internet en hoe weet je 
of de informatie betrouwbaar is? Informatie zoeken 
op internet blijkt voor veel kinderen vaak een tijd-
rovende klus met een onzekere uitkomst te zijn. 
Meestal zijn er te veel hits, en de keuze van rele-
vante resultaten daaruit is lastig. Daarnaast is het de 
vraag hoe je informatie vindt die je ook zelf kunt 
lezen en begrijpen. Maarten Sprenger wijst in de 
herziene en uitgebreide uitgave Slim zoeken op 
internet : hoe ga je om met online informatie? de weg 
naar bruikbare teksten en filmpjes. Met o.a. leraren-
deel en per hoofdstuk alle links op de website. 
Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar. 



 
•  Kan Klaas een bokskampioen verslaan, blijven 
staan bij een tornado en een droneracer zijn?  In 
Klaas kan alles : jij ook? lezen we hoe Klaas van 
Kruistum, bekend van het gelijknamige populair-
wetenschappelijke televisieprogramma van kro/ncrv, 
talloze van dit soort stoere uitdagingen aangaat. 
Kleurrijke vierkante uitgave in royaal formaat met het 
energieke relaas van Klaas. Bevat verder zes 
opdrachten voor de lezer zelf, enige weetjes en 
kleurenfoto's. Zal kinderen, ook jongens, zeker 
aanspreken. Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar. 
• Kunst is overal - en is er altijd geweest: van 
grotschilderingen tot computertekeningen. In Kijken 
voor kinderen laat David Hockney dat zien aan de 
hand van talloze beelden uit de beeldende kunst, film 
en fotografie. Samen met kunstcriticus Martin 
Gayford vertelt hij hoe er door de eeuwen heen kunst 
is gemaakt en hoe ernaar is gekeken - en hoe je zelf 
kunt kijken. Hockney wijst je op lijnen, schaduwen, 
perspectief, spiegelingen waardoor je anders naar 
kunst én de wereld gaat kijken. Vele, soms pagina-
grote, kleurenfoto’s van kunstwerken uit de hele 
wereldgeschiedenis verhelderen het verhaal. 
Bijzonder is ook dat de illustratrice Rose Blake zich 
op een ingenieuze manier in het gesprek heeft 
gemengd. Ze tekent de twee auteurs als twee fysiek 
aanwezige gidsen. Speels en inspirerend boek over 
kunst dat door de unieke verteltechnieken dichtbij de 
lezer blijft. Vanaf ca. 11 t/m 15 jaar. 
 
Dvd en Blu-ray 
• De Duits-Zwitserse familiefilm De kleine heks is 
gebaseerd op de klassieker van Otto Preussler. De 
kleine heks (Karoline Herfurth) is pas 127 jaar oud en 
daarom veel te jong om met de andere heksen 
tijdens het grote heksenfeest te dansen op de 
Bloksberg. Als ze stiekem toch gaat en wordt betrapt 
krijgt ze straf: ze moet in één jaar alle spreuken uit 
het magische heksenboek uit haar hoofd leren. Maar 
de kleine heks is helemaal niet zo ijverig en houdt 
zich liever bezig met allerlei streken, samen met haar 
raaf Abraxas en twee bevriende kinderen.  
• Hotel Transsylvanië 3: een monsterlijk leuke 
vakantie is de derde animatiefilm over de bewoners 
van Hotel Transsylvanië. Graaf Dracula beheert een 
hotel in Transsylvanië waar veel monsters wonen, 
maar dat absoluut verboden is voor mensen. Dracula 
voelt zich eenzaam omdat al zijn vrienden een 
partner hebben en hij probeert via Tinder een date te 
krijgen. Zijn dochter Mavis denkt echter dat hij over-
werkt is en organiseert voor het hele stel een 
luxecruise. 
• In het Amerikaanse drama Kramer vs Kramer 
(1979) is de ambitieuze New Yorkse zakenman Ted 
Kramer (Dustin Hoffman) onaangenaam verrast als 
zijn vrouw Joanna (Meryl Streep) hem meedeelt dat 
ze hem gaat verlaten om haar eigen identiteit te 
zoeken. Hun zesjarige zoontje Billy laat ze bij hem 
achter. De film kreeg negen Oscarnominaties en won 
in vijf belangrijke categorieën: Beste film, Beste 
regisseur, Beste acteur, Beste vrouwelijke bijrol en 
Beste bewerkte scenario. 
 
 

Duitstalige leesboeken 
 
Deze a.i.-week 48, 2018 treft u een aanbod van elf 
Duitstalige leesboeken aan voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd. Alle boeken zijn al, of worden 
heel binnenkort, in het Nederlands aangeboden. Bv. 
twee delen over Hexe Lilli (Heksje Lilly), twee boeken 
uit de serie Charlottes droompaard van Nele 
Neuhaus, een nieuw boek uit de reeks over Lotte 
Wirwar (Mein Lotta-Leben) en prentenboeken van 
o.a. Marcus Pfister en Annette Herzog. 
 
 
Aanschafinformaties Media Aanbod bij 
de jaarwisseling 2018/2019 
 
Het kalenderjaar 2018 telt 52 volledige kalender-
weken. Er worden in 2018 51 a.i.-weken uitgebracht. 
Om de bestellingen tijdig te kunnen verwerken ver-
zoeken we u de bestellingen van de media en het 
catalogusmateriaal vóór de hieronder genoemde data 
naar NBD Biblion te sturen. 
 
 
a.i.-week a.i.’s uiterlijk bij bestellingen uiterlijk
 de bibliotheken bij NBD Biblion 
 
2018-50 VR 30-11 DI 18-12 
2018-51 VR 7-12 DO 27-12 
2018-52 VERVALT 
 
2019-1 VR 14-12 DI 8-1 
2019-2 VR 21-12 DI 15-1 
2019-3 VR 4-1 DI 22-1 
2019-4 VR 11-1 DI 29-1 
 
 
 
 



 
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 
 
2016-50-0193  Bremer, Arie van den.  
ppn 408207728 Basisgids composieten, met 

het trefwoord: Compositeten. 
Het trefwoord wordt: 
Composieten; determineren; 
gidsen.  

 
SISO 
 
2018-26-2123  Thomas, Roy. The little book  
ppn 418903891 of Iron Man, met het SISO-

nummer: Engels 855.6. Het 
SISO-nummer wordt: 829.5.  

2018-26-2124  Thomas, Roy. The little book  
ppn 418903832 of the Hulk, met het SISO-

nummer: Engels 855.6. Het 
SISO-nummer wordt: 829.5.  

2018-26-2125  Thomas, Roy. The little book  
ppn 418903883 of the X-Men, met het SISO-

nummer: Engels 855.6. Het 
SISO-nummer wordt: 829.5.  

 
PIM 
 
2016-50-0193  Bremer, Arie van den.  
ppn 408207728 Basisgids composieten, met 

de PIM-categorie: Huis en 
Tuin. De PIM-categorie 
wordt: 16 Natuur en Milieu.  
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