
 

 
 
 
       
    Aanschafinformaties week 8, 2019 
 
 
Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• De Franse auteur Marie Darrieussecq had met 
Truismes (Zeugzoenen) internationaal succes. Haar 
romans spelen zich ergens tussen werkelijkheid en 
fantasie af. De personages en hun existentiële 
problemen zijn echter herkenbaar. Zo ook in Ons 
leven in de bossen waarin robots nauwelijks te zijn 
onderscheiden van mensen. 
• In Onder de sterren van Montpellier gaat een 
jonge vrouw uit Londen tijdelijk in Montpellier wonen 
en leert daar een aantrekkelijke maar mysterieuze 
buurman kennen. Romantische roman van de 
Nederlandse Marina Folkers die de ontspannen, 
Bourgondische sfeer goed op papier weet te zetten. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Historicus Peter van Dam onderzoekt in Wereld-
verbeteraars de geschiedenis van eerlijke handel. 
Deze bijzondere vorm van handel blijkt niet alleen 
ouder dan vaak wordt gedacht, de auteur laat ook 
zien dat Nederland de bakermat van eerlijke handel 
is. Een goed boek voor een redelijke lezerskring. 
• In Mijn groene pak vertelt humanistisch raadsman 
Frans Kurstjens zijn ervaringen als geestelijk 
verzorger tijdens enkele vredesmissies waar hij 
Nederlandse militairen bijstond bij de verwerking van 
hun ervaringen. Met kleurenfoto's van de auteur, die 
de sfeer in de missiegebieden op kenmerkende wijze 
weergeven. 
 
Fictie jeugd 
• In het prentenboek Boven op de berg wandelt 
mevrouw Das wekelijks naar de top van een berg. 
Ze geniet van de omgeving en helpt de dieren die ze 
tegenkomt. Op een dag neemt ze de jonge poes Kiki 
op sleeptouw. Zal Kiki ook alleen de berg op gaan 
wanneer mevrouw Das te oud wordt? Opnieuw een 
hartverwarmend, fijnzinnig verhaal van prentenboek-
maker Marianne Dubuc; zij maakte eerder veel indruk 
met De leeuw en het vogeltje. Vanaf ca. 4 jaar.  

 
• In 1904 bestellen vier vrienden uit het zuiden van 
de VS uit een catalogus een revolver. In plaats van 
de revolver krijgen ze een oud kapot horloge toe-
gestuurd. Als blijkt dat er een prijs uitgeloofd is voor 
dit horloge, besluiten ze naar Chicago te gaan om die 
op te halen. Zo begint een spannende reis. De lezer 
wordt in Het mysterieuze horloge van Walker & Dawn 
van Davide Morosinotto ondergedompeld in de sfeer 
van het zuiden van de VS aan het begin van de 20e 
eeuw, tegen een achtergrond van grote armoede, 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en racisme. 
Maar de auteur slaagt erin om het licht te houden. 
Vanaf ca. 12 jaar. 
 
Fictie buitenlands jeugd 
• Het tweede deel in de serie The wizards of once 
van Cressida Cowell: Twice magic. Xar (13) en Wish 
(13) willen de gevaarlijke heksen terugdringen en de 
heksenvlek op Xars hand verwijderen. Maar hoe kan 
dat als Xar vastzit in de gevangenis en Wish in het 
kasteel van haar moeder? Even fantasievol, magisch, 
spannend en avontuurlijk als het eerste deel. De 
auteur, bekend van de reeks How to train your 
dragon, heeft een bijzonder aantrekkelijke manier 
van schrijven, met sterke karaktertekeningen, 
prachtige beschrijvingen en een dosis humor en 
reflectie. Vanaf ca. 10 jaar. 
• En dit slotdeel van de serie Magisterium van Holly 
Black en Cassandra Clare: The golden tower komt 
alles samen. Alex Strike, een door de chaos 
Verslondene, wil dat Callum en zijn vrienden aan 
hem worden overgedragen. Maar zij geven zich niet 
zonder meer over en gaan op zoek naar een manier 
om Alex uit te schakelen. Alle bijzondere eigen-
schappen van de personages krijgen betekenis in de 
grote eindstrijd. Vanaf ca. 12 jaar. 
 
Dvd en Blu-ray 
• De filmserie Fantastic beasts is geïnspireerd op 
de Harry Potter-boeken van J.K. Rowling, die ook de 
filmscenario’s schrijft. In het tweede deel, Fantastic 
beasts: the crimes of Grindelwald weet de Duistere 
Magiër Gellert Grindelwald (Johnny Depp) te ont-
snappen uit de gevangenis en begint volgelingen te 
verzamelen voor zijn plan: puurbloed tovenaars 
zullen heersen over de niet-magische wezens. Het 
verhaal speelt in 1927 in onder meer Londen en 
Parijs. 



 
• De klassieker Stalker uit 1979 is de vijfde lange 
speelfilm van de Russische grootmeester Andrej 
Tarkovski, gebaseerd op het sciencefictionboek 
Bermtoeristen van Arkadi en Boris Stroegatski. 
Stalker (Alexander Kaidanovski) is een Russische 
gids die mensen meeneemt naar de ‘Verboden 
Zone’, een gebied dat door militairen bewaakt wordt. 
Deze keer begeleidt hij een schrijver en een 
sceptische wetenschapper. De film is digitaal 
gerestaureerd. 
 
 
Meertalige Nik-Nakboekjes 
 
Deze week (a.i.-week 8, 2019) zijn in het cluster 
Extra aanbieding/Speciaal pakket twee meertalige 
prentenboekjes uit de uitgebreide Nik-Nakserie 
opgenomen. Het zijn allebei fotoprentenboekjes, vol 
aantrekkelijke, grappige kleurenfoto’s. In Groot 
nieuws zijn tientallen fantasierijke dierenfiguren te 
zien, die geheel zijn opgebouwd uit fruit en groente. 
Ook Supermarkt in het bos gaat over eten: over al 
het lekkers dat een eekhoorn in het bos kan vinden. 
De tweetalige boekjes worden aangeboden in vijf 
verschillende edities, waarin steeds de Nederlandse 
tekst wordt gecombineerd met een andere taal (o.a. 
Engels, Frans, Pools, Duits, Turks, Tigrinya en 
Arabisch). De titels zijn goed bruikbaar in meertalige 
omgevingen, o.a. om kinderen vertrouwd te maken 
met een andere taal. 
 

Aanlevering van de a.i.-pakketten in 
februari en maart 2019 
 
In verband met het inkorten van de besteltermijn voor 
bibliotheken van 3 naar 2 weken ontvangt u hierbij 
een overzicht met data waarop de a.i.-pakketten 
volgens schema bij de bibliotheken zijn. 
NBD Biblion zal in de betreffende a.i.-weken iets 
kleinere pakketten aanbieden aan de bibliotheken 
zodat u voldoende tijd heeft om de bestellingen rond 
te krijgen.  
Bovendien zullen we ervoor zorgen dat u de 
pakketten iets eerder geleverd krijgt. 
 
Onderstaand de data waarop de bestellingen bij 
NBD Biblion binnen moeten zijn. 
 
 pakket bij de bestellingen uiterlijk 
a.i.-week bibliotheek bij NBD Biblion 
 
8 VR 8-2 DI 26-2 
9 VR 15-2 DI 5-3 
10 VR 22-2 VR 8-3 
11 VR 1-3 DI 12-3 
12 VR 8-3  DI 19-3 
13 VR 15-3 DI 26-3 
 
 
 
 
Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2018-48-2955,  Stilton, Geronimo. Mijn naam 
jrg. 2019, afl. 04,  is Stilton, Geronimo Stilton. 
nr. 0229 Deze aanbieding was tijdelijk  
ppn 420956611 niet leverbaar en wordt deze 

week (a.i.-week 8, 2019) 
opnieuw aangeboden. 
U dient opnieuw te bestellen.  

2018-44-5534,  Herk, Ellen van. Zomer in de 
jrg. 2019, afl. 04,  Alentejo. Deze aanbieding 
nr. 0026 was tijdelijk niet leverbaar en 
ppn 420727485 wordt deze week (a.i.-week 

8, 2019) opnieuw aange-
boden. U dient opnieuw te 
bestellen.  

 
 
 
 
 
 



 
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 
 
2018-25-0745  Burkus, David. Vriend van  
ppn 418241554 een vriend, met het trefwoord 

Sociale netwerken. Het 
trefwoord wordt: Netwerken; 
organisaties.  

 
SISO 
 
2018-23-5512  Westering, Jancees van.  
ppn 419906649 Helemaal top, maar het kan 

nog beter, met het SISO-
nummer: 466.42. Het SISO-
nummer wordt: 366.42.  

2018-38-2789 Parren, André. Grip op  
ppn 419820531 gamen, met het SISO-

nummer: 621.8. Het SISO-
nummer wordt: 433.5.  

2018-23-5512  Westering, Jancees van.  
ppn 419906649 Helemaal top, maar het kan 

nog beter, met het SISO-
nummer: 466.42. Het SISO-
nummer wordt: 366.42.  

2018-38-2789  Parren, André. Grip op  
ppn 419820531 gamen, met het SISO-

nummer: 621.8. Het SISO-
nummer wordt: 433.5.  

2018-25-0745  Burkus, David. Vriend van  
ppn 418241554 een vriend, met het SISO-

nummer: 307.8. Het SISO-
nummer wordt: 366.1.  

 

PIM 
 
2018-25-0745 Burkus, David. Vriend van  
ppn 418241554 een vriend, met de PIM-

categorie: 10 Mens en 
Maatschappij en het PIM-
trefwoord: Sociale net-
werken. De PIM-categorie 
wordt: 11 Bedrijf en Beroep. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Netwerken.  

2014-18-2138  Wesselink, Theo.  
ppn 374661529 Amerikaanse Fokker-

vliegtuigen, met het PIM-
trefwoord: Fokker-
vliegtuigen. Het PIM-
trefwoord wordt: Vliegtuigen 

 
Leeftijdsindeling 
 
2018-15-2015 Didelez, Guy. Raspoetin, met  
ppn 420899383 leeftijdsindeling: B. 

Leeftijdsindeling wordt: C.  
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