
 

 
 
 
       
    Aanschafinformaties week 2, 2015 
 
 
Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
• In 2013 vereenvoudigde Edwin Rutten De Ring 
van Wagner, nu heeft hij de Matthäus Passion van 
Johann Sebastian Bach toegankelijk gemaakt voor 
‘volwassenen en andere kinderen’. Op de dubbel-cd 
Mattheüs Passie vertelt hij eerst in zijn eigen 
woorden het lijdensverhaal van Jezus, daarna vertelt 
hij over motieven, structuren en de rol van de 
instrumenten en de zangers en geeft uitleg over 
woorden als aria, arioso en koraal. Muzikale basis is 
de geroemde opname uit 2001 van Nikolaus 
Harnoncourt.  
Zie de rubriek Geluid. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2014-31-5145,  Vos, Ruud. Luchtvaart 2016. 
jrg. 2014, afl.44,  De aanbieding voor  
volgnr. 0282 volwassenen komt te ver- 
ppn 380343770 vallen omdat er een ver-

keerde koppeling is ontstaan 
tussen editie 2015 en 2016. 
Het bestelnummer 2013-29-
2975 (jeugdaanbieding) blijft 
gehandhaafd omdat dit 
bestelnummer bij de editie 
2015 hoort. De jaaraan-
bieding voor editie 2016 
wordt later zowel voor 
volwassenen als jeugd 
opnieuw 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 
 
Hoofdwoorden 
 
2013-36-0624 Geenen, Léon-Paul van.  
ppn 363321985 Delftsch wit. Het hoofdwoord 

wordt: Koenen, Stephanie.  
 
SISO 
 
2013-25-4231 Themerson, Franciszka.  
ppn 362786887 Unposted letters, met het 

SISO-nummer: Engels 875. 
Het SISO-nummer wordt: 
Engels 855.6.  

 
Titel 
 
2014-34-0719 Moore, Gareth. Optische  
ppn 380623064 illusties. De titel wordt: 

Optische illusies.  
 
 
 
 
 
 

Bladmuziek 
 
Hoofdwoorden 
 
2011454256 Rae. All together easy 
ppn 338917713 ensemble!: flexible four-part 

concert pieces. 1, met het 
hoofdwoord: Rae, James. 
Het hoofdwoord wordt: All. 

2012504354 Rae. All together easy  
ppn 353450936 ensemble! : flexible four-part 

concert pieces. 2, met het 
hoofdwoord: Rae, James. 
Het hoofdwoord wordt: All. 
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