
 

 
 
 
       

    Aanschafinformaties week 1, 2023 
 
 

Mediaberichten 
 
 

 
 

 
Alle medewerkers van de Aanschafinformaties 
wensen jou een voorspoedig en gezond 2023! 
 
 

 
 

 

Aanpassingen in de opmaak van het pakket 
Aanschafinformaties 
 
Sinds maart 2022 bieden we het pakket 
aanschafinformaties aan met een nieuwe 
opmaak. Naar aanleiding van opmerkingen en 
verzoeken van bibliotheken zijn we aan de 
slag gegaan om nog een paar verbeteringen 
door te voeren. 
 
Het betreft de volgende punten: 
- Bij fictietitels wordt de taalaanduiding nu 

getoond in de blauwe tabel onder ‘Niveau’. 
Dit leidt tot meer duidelijkheid in met 
name het cluster Overige talen. 

- Bij de clusters Turks, Arabisch, Overige 
talen, Geluid, Luisterboeken, Daisy-rom, 
DVD Jeugd en Bluray wordt de opmaak 
van de blauwe tabel nu bepaald door de 
categorie (V of J) en de subcategorie  
(F of NF) van de titel. Voorheen werd hier 
steeds dezelfde blauwe tabel gebruikt 
zonder verder onderscheid. 

- Bindwijze is weer toegevoegd bij de 
winkelprijs. (GA = garenloos,  
GB = gebonden, IN = Ingenaaid,  
LO = Losbladig en RI = Ringband) 

- Winkelprijs is verwijderd bij AVM. Die was 
namelijk altijd  € 0,00. 
 

Deze aanpassingen zullen we met ingang van 
de aanschafinformaties week 1,  2023 gaan 
doorvoeren.  
 

 

 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Empoli, Giuliano da: De Kremlinfluisteraar. 
Een politieke roman die de lezer meevoert 
naar het duistere hart van de Russische macht. 
Vadim Baranov is de strateeg achter het 
Poetinregime geworden. Zijn bestaansreden: 
doen wat de tsaar wil. Geweld, manipulatie en 
desinformatie vormen de basis van Poetins 
macht; aan Baranov de taak om deze chaos te 
orkestreren. Zijn vorige leven als theatermaker 
komt hem daarbij goed van pas. Dan begint 
zijn verstandhouding met de tsaar barsten te 
vertonen. De figuur Baranov is gebaseerd op 
ex-spindoctor Vladislav Soerkov, beter bekend 
als ‘Poetins Raspoetin’. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Veelen, Arjen van: Rotterdam : een ode aan 
inefficiëntie. 
Een culturele en maatschappelijke analyse van 
de stedelijke cultuur van Rotterdam in de 
eenentwintigste eeuw. Arjen van Veelen keert 
na twintig jaar terug naar zijn geboortestad 
Rotterdam. Hij is op slag verliefd: honderden 
culturen leven gebroederlijk naast elkaar, met 
de twinkelende torens van een wereldstad 
ertussen. Tot hij ziet dat hele buurten worden 
gesloopt, armen de stad uit worden geduwd 
en die torens alleen voor de rijken blijken te 
zijn. Steeds meer dringt de vraag zich op: waar 
is de mens gebleven? ‘Rotterdam' is een 
oproep tot solidariteit; een pleidooi om elkaar 
niet uit het oog te verliezen en een ode aan de 
weerbarstigheid en inefficiëntie van het leven.  
 



 

Fictie jeugd 
•  Keilty, Derek: Flyntlock Bones, The ghost of 
Scarletbeard. 
Dit is het derde en laatste deel in de serie over 
Flintlock Bones, een weeskind die als scheeps-
jongen op de Black Hound meevaart, een 
schip met een bijzondere bemanning: ex-
piraten die onderzoekers zijn geworden. In dit 
deel jagen zij op de geest van de gevreesde 
kapitein Scarletbeard, die de juwelen van een 
gravin heeft gestolen. Voor ze het weten raken 
ze betrokken bij een complot waardoor de 
Zeven Zeeën in hun voortbestaan worden 
bedreigd. De delen bevatten aparte avonturen 
en zijn los van elkaar te lezen. Opnieuw een 
kolderiek verhaal dat een mengeling is van een 
piraten- en detectiveverhaal, met veel illustra-
ties in zwart-wit die de humor benadrukken. 
Vanaf ca. 9 jaar.   
• Stuart, Scott: Mijn schaduw is paars. 
Een prentenboek over identiteit en eerlijk zijn 
tegen jezelf. Het laat zien dat gender buiten 
het binaire een stralend kleurenspectrum is. 
Een kind ziet dat de schaduw van zijn vader 
blauw is en die van zijn moeder roze. Maar de 
eigen schaduw van het kind is paars. Voor 
andere mensen is zijn schaduw ook blauw. 
Dan gaat hij in een baljurk naar het klassenbal 
en kan hij niet in een groep worden ingedeeld. 
Net als hij teleurgesteld naar huis wil gaan, 
vertellen de andere kinderen over de vele 
verschillende kleuren van hun schaduw. Met 
vrolijke, helder gekleurde illustraties.  
Vanaf ca. 4 jaar. 
 
Non-fictie jeugd  
• Brownridge, Lucy: Vandaag, ergens op 
aarde. 
Een informatief prentvertelling over de natuur 
in 48 geïllustreerde spreads. Op iedere spread 
wordt een bijzonder verhaal verteld over een 
dier en de natuur. Per maand zijn er vier stuk-
ken opgenomen, elk uit een ander werelddeel, 
die de verscheidenheid van de natuur aan-
tonen. Van Japanse makaken die een stoom-
bad nemen en heremietkreeften die hun 
schelpen uitruilen op Jamaica tot de Neder-
landse tulpenvelden. Met paginagrote rijkelijke 
geïllustreerde prenten. Vanaf ca. 10 jaar. 
  
Buitenlands volwassenen 
• Droscher, Daniela: Lugen uber meine 
Mutter. 
Op onnavolgbare wijze brengt de auteur in 
deze hartverscheurende autobiografische 
roman de jaren '80 in een klein dorpje op het 
Duitse platteland tot leven. Met de invloeden 
van het naoorlogse Duitsland, de Nazitijden 
daarvoor, de nog immer starre sociale 
stratificatie en traditionele rolpatronen, de  

gebeurtenissen in de wereld en de door-
sijpelende veranderingen in de maatschappe-
lijke structuren. Een jong gezin verhuist van 
München naar het geboortedorp van vader en 
gaat boven zijn ouders wonen. Eenzaam en 
ongelukkig begint moeder aan te komen. 
Vader, gefixeerd op haar overgewicht, ziet 
daarin de oorzaak van al zijn problemen. 
Intussen zit moeder vast in de traditionele 
taakverdeling waar ze zich door de kinderen 
en haar dementerende moeder lang niet aan 
kan ontworstelen. Maar ze ontdekt andere 
tactieken. Door de ogen van de 6-jarige oudste 
dochter zien we de psychologische oorlogs-
voering van twee mensen in een uitzichtloze 
patstelling. 
 
Dvd video (volwassenen) 
• House of the dragon - seizoen 1. 
House of the Dragon is een Game of Thrones 
prequel serie. Het gaat ongeveer 200 jaar 
terug in de tijd en gaat over het begin van 
het einde van de eens almachtige dynastie 
die de zeven koninkrijken van Westeros 
domineerde. Verwacht machtsstrijd, bloed-
vergieten, verraad en epische drakenge-
vechten. De familie Targaryens regeert over de 
Zeven Koninkrijken die verscheurd dreigen te 
worden door een burgeroorlog. Er gaat name-
lijk een schokgolf van ontzetting door de 
koninkrijken als koning Viserys zijn dochter 
Rhaenyra uitroept tot zijn erfgenaam. Na de 
geboorte van een zoon worden er plannen 
gesmeed om ervoor te zorgen dat ze nooit de 
IJzeren Troon zal bestijgen. IMDb score: 8,5/10 
 
 
 
Vervallen aanbiedingen 
 
AVM 
 
2022-37-2097,  Lingui : The sacred 
jrg. 2022, afl. 51,  bonds.. Dit bestel- 
nr. 0322 nummer komt te  
ppn 437434834 vervallen in verband met 

een verkeerde koppeling. 
De titel is al eerder 
aangeboden in a.i.-week 
48, 2022. Eventuele 
correcties worden door-
gevoerd en meegegeven 
in de digitale bestanden.  

 
 

 
 



 

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 
Catalogusonderhoud. 
 
 
Boeken 
 
Trefwoorden 
 
2018-44-5647  2018: een jaar, met het  
ppn 420739742 trefwoord Nederland; 

geschiedenis; humor. 
Het trefwoord wordt: 
Nederland; 2018; humor.  

2022-17-4316 Oachs, Emily Rose. 
ppn 436167964 Actieve honden, met het 

trefwoord: Honden. 
Het trefwoord wordt: 
Hondenrassen. 

2022-17-4314  Noll, Elizabeth. 
ppn 43616793X Gezelschapshonden, met 

het trefwoord: Honden. 
Het trefwoord wordt: 
Gezelschapshonden. 

22022-17-4313 Noll, Elizabeth. 
ppn 436167921 Schoothondjes, met het 

trefwoord: Honden. 
Het trefwoord wordt: 
Hondenrassen. 

2022-32-5997  Jansma, Kees. 
ppn 43693857X Nabeschouwing, met de 

trefwoorden: Jansma, 
Kees; brieven en Smeets, 
Mart; brieven. De tref-
woorden worden: 
Jansma, Kees; memoires 
en Smeets, Mart; 
memoires.  

2022-08-4885  Manschot-Tijdink,  
ppn 435489372 Hermine. Eigenzinnige 

erfdochter van 
Middachten, De, met het 
trefwoord: Middachten 
(de Steeg). Het trefwoord 
wordt: Raesfelt, Ursula 
Philippota van; 
biografieën. 

 
 

SISO 
 
2018-25-1796  Ruijter, Marieke.  
ppn 423947397 Betoverend Westvoorne, 

met het SISO-nummer: 
Zuid-Holland ; 
Westvoorne 986.6. Het 
SISO-nummer wordt: 
Zuid-Holland ; Voorne aan 
Zee 986.6.  

2018-24-0099  Sitskoorn, Margriet.  
ppn 41821882X HersenHack, met het 

SISO-nummer: 396.1. het 
SISO-nummer wordt: 419.  

2022-27-3646  Hassouni, Maryam.  
ppn 436752166 Wat de fak, met het SISO-

nummer: 793.3. Het SISO-
nummer wordt: 798.55.  

2022-25-2537  Perry, Matthew.  
ppn 436691922 Friends, lovers en het 

Grote, Verschrikkelijke 
Ding, met het SISO-
nummer: 793.3. Het SISO-
nummer wordt: 798.55.  

2018-44-5647  2018: een jaar, met het  
ppn 420739742 SISO-nummer: 931. Het 

SISO-nummer wordt: 
935.7.  

2022-17-4314 Noll, Elizabeth. 
ppn 43616793X Gezelschapshonden, met 

het SISO-nummer: 634.1. 
Het SISO-nummer wordt: 
634.17. 

 
PIM 
 
2018-24-0099  Sitskoorn, Margriet.  
ppn 41821882X HersenHack, met de PIM-

categorie 10 Mens en 
Maatschappij. De PIM-
categorie wordt: 02 
Lichaam en Gezondheid.  

2018-44-5647 2018: een jaar, met het  
ppn 420739742 PIM-trefwoord: 

Geschiedenis. Het PIM-
trefwoord wordt: 
Eenentwintigste eeuw.  

2022-17-4316 Oachs, Emily Rose. 
ppn 436167964 Actieve honden, met het 

PIM-trefwoord: Honden. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Hondenrassen. 

2022-17-4314 Noll, Elizabeth. 
ppn 43616793X Gezelschapshonden, met 

het PIM-trefwoord: 
Honden. Het PIM-
trefwoord wordt: 
Hondenrassen. 



 

22022-17-4313 Noll, Elizabeth. 
ppn 436167921 Schoothondjes, met het 

PIM-trefwoord: Honden. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Hondenrassen. 

2022-26-3230  Marle, Marjan van.  
ppn 436735199 Je beste vriendin, met 

het PIM-trefwoord: 
Tijdschriften. Het PIM-
trefwoord wordt: 
Weekbladen.  

 


