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                                                                                                 Aanschafinformaties week 45, 2015

Mediaberichten

Bij dit nummer

Fictie volwassenen 
•  IJzer en bloed van de Zweedse auteur Liza 
Marklund is het elfde deel in de reeks rond journaliste 
Annika Bengtzon. Als haar zus, met wie ze weinig 
contact heeft, is verdwenen, gaat Annika op 
onderzoek uit. Een spannende, vlot geschreven 
thriller, het slotdeel van de ‘Annika’-reeks.
•  In Nimmerthuis van Laird Hunt neemt boerin 
Constance Thompson in 1862 tijdens de 
Amerikaanse Burgeroorlog dienst in het leger door 
zich als man voor te doen. Een boeiende roman 
waarin een mooi beeld wordt gegeven van de mens 
Constance en de dilemma’s die ze in haar tijd en 
situatie moet oplossen en met welke gevolgen. 
•  Het werk van de Russische auteur Aleksander 
Grin (1880-1932) speelt zich af aan de grens van de 
werkelijkheid, of er overheen. In het poëtische De 
scharlaken zeilen wordt aan een meisje, dat 
eenzaam is opgegroeid, voorspeld dat op een schip 
met scharlaken zeilen haar geliefde zal opdoemen. 
Met illustraties van Savva Brodskij.
•   Wat alleen wij horen van Saskia de Coster is een 
boeiende, sprankelende roman waarin de bewoners 
van een appartementencomplex te horen krijgen dat 
het gebouw gesloopt zal worden. Er komt een reeks 
van emoties en verwikkelingen op gang. De 
‘microwereld’ van de flatbewoners is een afspiegeling 
van de ‘grote’ wereld.

Non-fictie volwassenen 
•  Maak je eigen boek met Arne & Carlos van het 
populaire Scandinavische breiduo Arne Nerjordet en 
Carlos Zachrison geeft werkbeschrijvingen voor het 
maken van een eigen inspiratieboek, vol knipsels, 
foto's en stukjes stof. Van het binden van het boek tot 
en met het versieren van de bladzijden. Aantrekkelijk 
en sfeervol.
•   Nederland: een objectief zelfportret in 51 
voorwerpen bevat essays over het Nederlandse 
volkskarakter aan de hand van voor Nederland als 
typerend beschouwde gebruiksvoorwerpen en 
eetwaren zoals kroketten, klompen, zwarte kousen, 
fietsen en draaiorgels. Met kleurenillustraties.

•   De wietindustrie: de slag om de achterdeur van 
Nicole Maalsté en Michiel Panhuysen geeft een 
intrigerend portret van de Nederlandse 
softdrugsbranche, mede op basis van interviews met 
coffeeshophouders en softdrugsproducenten. Met 
een overzicht van gerechtelijke uitspraken en een lijst 
van geraadpleegde literatuur.
•   Huiswaarts: het wonderbaarlijke instinct van 
trekvogels en andere dieren van bioloog Bernd 
Heinrich is een boeiende populairwetenschappelijke 
uitgave over trekbewegingen bij dieren, het maken 
van een huis door mens en dier en de ervaringen van 
de auteur in zijn eigen huis in Maine. Voor een breed 
publiek.

Zie bijlage: Nieuws van de SISO-redactie

Buitenlandse fictie
•   Nelly Dean, de vertelster in de klassieker 
Wuthering Height van Emily Brontë, is in de roman 
die ook haar naam draagt de hoofdpersoon. Alison 
Case laat het originele verhaal intact maar heeft 
bedacht hoe het verhaal vanuit het perspectief van 
Nelly Dean geweest zou zijn. Nodigt uit om het 
origineel te (her)lezen. 
•   De ik-verteller in The blue guitar van John Banville 
is Oliver Otway Orme, gewezen kunstschilder en 
gelegenheidsdief. In de vijftig, corpulent en getrouwd 
met Gloria. Hij beschrijft een jaar uit zijn leven zoals 
hij het zich herinnert, in prachtige volzinnen met 
ongebruikelijke woorden. Een juweeltje voor literaire 
fijnproevers!
•   Ailsa, hoofdpersoon in The good girl van Fiona 
Neill, staat aan het hoofd van een middelbare school 
in Norfolk, Engeland. Ze ontdekt dat haar 
zeventienjarige dochter in een veel gedeeld 
seksfilmpje figureert. Een origineel en actueel thema 
over hoe het internet de seksuele gewoonten van 
gewone mensen heeft veranderd.
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•   Die betrogene is een psychologisch sterke thriller 
van de populaire Duitse schrijfster Charlotte Link. 
Speelt zich af in Yorkshire en de twee verhaallijnen, 
de moord op een oud politieman en het opduiken van 
de biologische moeder van een geadopteerd 
jongetje, komen pas aan het eind bij elkaar waarna 
duidelijk wordt wie nu eigenlijk bedrogen werden.
In La puerta del cielo van Reyes Calderon vindt 
Geraldo, leraar en net verhuisd, een dagboek van de 
vorige bewoners, zij zijn verdwenen.
Eenmaal aan het lezen doen er zich paranormale 
verschijnselen voor waarna Geraldo op onderzoek uit 
gaat. Intrigerende roman en een ode aan Madrid. 
Te lezen vanaf havo+ Spaans. 

Vervallen aanbiedingen

Boeken

2015-30-2833,              Centraal. Centraal 
jrg. 2015, afl. 43,           economisch plan 2016.
volgnr. 0308                  De aanbieding komt te 
ppn 395133319             vervallen vanwege een 

verkeerde koppeling. De titel 
wordt in week 46, 2015 
opnieuw aangeboden met 
een ander bestelnummer.  

Gewijzigde release-datum

2015-37-0120               Titel: Fidelio, l'odyssee 
ppn 396040330             d'Alice. Helaas is er besloten 

deze dvd niet in Nederland 
en België uit te brengen.
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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

PIM

2007-19-0-191              Talbot, Roseline. 
ppn 301194238             Natuurreisgids Ardèche en 

Auvergne, met de PIM-
categorie: 16 Natuur en 
Milieu en het PIM-trefwoord: 
Natuurgebieden. De PIM-
categorie wordt: 18 Landen 
en Volken. Het PIM-
trefwoord wordt: Frankrijk 
(Centraal Massief). 

2007-23-0-228              Natuurreisgids Frankrijk, met 
ppn 301825742             de PIM-categorie: 16 Natuur 

en Milieu en het PIM-
trefwoord: Natuurgebieden. 
De PIM-categorie wordt: 18 
Landen en Volken. Het PIM-
trefwoord wordt: Frankrijk. 

2006-19-0-195              Roger, Frédérique. Natuur-
ppn 292722710             reisgids Frankrijk, met de 

PIM-categorie: 16 Natuur en 
Milieu en het PIM-trefwoord: 
Natuurgebieden. De PIM-
categorie wordt: 18 Landen 
en Volken. Het PIM-
trefwoord wordt: Frankrijk. 

2006-19-0-196              Roger, Frédérique. 
ppn 292722532             Natuurreisgids Corsica, met 

de PIM-categorie: 16 Natuur 
en Milieu en het PIM-
trefwoord: Natuurgebieden. 
De PIM-categorie wordt: 18 
Landen en Volken. Het PIM-
trefwoord wordt: Frankrijk 
(Corsica). 

2006-20-0-187              Roger, Frédérique. 
ppn 291543391             Natuurreisgids Franse Alpen, 

met de PIM-categorie: 16 
Natuur en Milieu en het PIM-
trefwoord: Natuurgebieden. 
De PIM-categorie wordt: 18 
Landen en Volken. Het PIM-
trefwoord wordt: Frankrijk 
(Franse Alpen). 

2011-27-0351               Timblin, Stephen. The rough 
ppn 332960234             guide to Yellowstone & 

Grand Teton, met de PIM-
categorie: 16 Natuur en 
Milieu en het PIM-trefwoord: 
Nationale parken. De PIM-
categorie wordt: 18 Landen 
en Volken. Het PIM-
trefwoord wordt: Verenigde 
Staten. 

2007-27-0-208              Timblin, Stephen. The rough 
ppn 301720185             guide to Yellowstone and 

Grand Teton, met de PIM-
categorie: 16 Natuur en 
Milieu en het PIM-trefwoord: 
Nationale parken. De PIM-
categorie wordt: 18 Landen 
en Volken. Het PIM-
trefwoord wordt: Verenigde 
Staten. 

2011-17-5156               Whitfield, Paul. The rough 
ppn 330700251             guide to Yosemite, Sequoia 

& Kings Canyon, met de PIM-
categorie: 16 Natuur en 
Milieu en het PIM-trefwoord: 
Nationale parken. De PIM-
categorie wordt: 18 Landen 
en Volken. Het PIM-
trefwoord wordt: Verenigde 
Staten. 

2012-14-2467               Discover USA’s best National 
ppn 338626980             Parks, met de PIM-categorie: 

16 Natuur en Milieu en het 
PIM-trefwoord: Nationale 
parken. De PIM-categorie 
wordt: 18 Landen en Volken. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Verenigde Staten. 

2014-19-2400               Nationale parken West-
ppn 375260889             Amerika, met de PIM-

categorie: 16 Natuur en 
Milieu en het PIM-trefwoord: 
Nationale parken. De PIM-
categorie wordt: 18 Landen 
en Volken. Het PIM-
trefwoord wordt: Verenigde 
Staten. 

2011-35-1183               Nationale parken West-
ppn 337910499             Amerika, met de PIM-

categorie: 16 Natuur en 
Milieu en het PIM-trefwoord: 
Nationale parken. De PIM-
categorie wordt: 18 Landen 
en Volken. Het PIM-
trefwoord wordt: Verenigde 
Staten. 

2005-09-0-236              Nationale parken West-
ppn 271561637             Amerika, met de PIM-

categorie: 16 Natuur en 
Milieu en het PIM-trefwoord: 
Nationale parken. De PIM-
categorie wordt: 18 Landen 
en Volken. Het PIM-
trefwoord wordt: Verenigde 
Staten. 
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2011-18-5727               Ward, Greg. The rough guide 
ppn 330700235             to the Grand Canyon, met de 

PIM-categorie: 16 Natuur en 
Milieu en het PIM-trefwoord: 
Nationale parken. De PIM-
categorie wordt: 18 Landen 
en Volken. Het PIM-
trefwoord wordt: Verenigde 
Staten (Arizona). 

2007-20-0-202              Ward, Greg. The rough guide 
ppn 295594764             to the Grand Canyon, met de 

PIM-categorie: 16 Natuur en 
Milieu en het PIM-trefwoord: 
Nationale parken. De PIM-
categorie wordt: 18 Landen 
en Volken. Het PIM-
trefwoord wordt: Verenigde 
Staten (Arizona). 

2013-10-5638               Brown, Jules. The rough 
ppn 34544597X            guide to The Lake District, 

met de PIM-categorie: 16 
Natuur en Milieu en het PIM-
trefwoord: Nationale parken. 
De PIM-categorie wordt: 18 
Landen en Volken. Het PIM-
trefwoord wordt: Groot-
Brittannië (Noord-Engeland). 

2010-42-0792               Brown, Jules. The rough 
ppn 324080573             guide to The Lake District, 

met de PIM-categorie: 16 
Natuur en Milieu en het PIM-
trefwoord: Nationale parken. 
De PIM-categorie wordt: 18 
Landen en Volken. Het PIM-
trefwoord wordt: Groot-
Brittannië (Noord-Engeland). 

2007-25-0-267              Brown, Jules. The rough 
ppn 301694702             guide to The Lake District, 

met de PIM-categorie: 16 
Natuur en Milieu en het PIM-
trefwoord: Nationale parken. 
De PIM-categorie wordt: 18 
Landen en Volken. Het PIM-
trefwoord wordt: Groot-
Brittannië (Noord-Engeland). 

Genre-indeling

2015-13-3361               Bon, Annemarie. Stoere 
ppn 391886509             Steffie op bezoek bij Van 

Gogh, zonder genre. Genre 
wordt: av. 

Leeftijdsindeling

2014-49-5261               Heuvel, Eric. Quaco: leven in 
ppn 38412738X            slavernij, met 

leeftijdsindeling: D. 
Leeftijdsindeling wordt: C. 

2008-28-0086               Sicomoro, Eugenio. De poort 
2008-28-0315               naar de hemel, deel 1, met
ppn  310709121            leeftijdsindeling: C en 
                                     Volwassenen. 

Leeftijdsindeling wordt: D.

AVM

SISO

2013-12-1780               The Grand Canyon, met het 
ppn 356194523             SISO-nummer: Verenigde 

Staten 995.2. Het SISO-
nummer wordt: Verenigde 
Staten 570.6. 
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Bijlage bij Aanschafinformatieweek 45, 2015

Nieuws van de SISO-redactie

Het is enige tijd rustig geweest rond het SISO. Het SISO heeft in het verleden grote wijzigingen gekend. Dit was 
nodig om het systeem gebruikersvriendelijker te maken. Nu deze grote wijzigingen zijn geweest is het zaak om het 
SISO up-to-date te houden. Hierdoor zullen er niet jaarlijks grote wijzigingsvoorstellen meer komen.
Momenteel is de SISO-redactie samen met de Werkgroep Classificatie bezig met een wijzigingsvoorstel rond 
fotografie en film. Dit kunt u binnenkort tegemoet zien.

Bij dit nieuws bieden we alvast een klein voorstel aan rond breien en haken.

Nieuw voorstel

Breien en haken

Breien en haken is een trend. Er verschijnen de laatste jaren veel boeken over dit onderwerp. Titels over breien 
worden ingedeeld bij rubriek 625.6. Titels over haken bij 625.7. Titels die over allebei gaan zouden ingedeeld 
moeten worden bij 625.5. Probleem is dat deze nu dubbel ingedeeld worden bij 625.6 en 625.7.
De huidige structuur is ook niet goed. 

-  625.5* Breien – Haken; algemeen  625.5 Hierbij ook: Brei- en haakpatronen
 625.51* Breien  625.51 Hierbij ook: Breipatronen
 625.52* Haken  625.52 Hierbij ook: Haakpatronen

Ingetrokken voorstel

Tai Chi

Het wijzigingsvoorstel met betrekking tot Tai Chi gaat niet door.
Tai Chi blijft ingedeeld bij rubriek 618.89 Overige verdedigings-, vecht- en krachtsport. 

Op het wijzigingsvoorstel kan tot 1 januari 2016 schriftelijk gereageerd worden bij de SISO-redactie.

Erwin Tuinstra
Herman de Vries
sisoredactie@nbdbiblion.nl 
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