
 

 
 
 
       

    Aanschafinformaties week 47, 2022 
 
 

Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Wiele, Maarten Vande: Bungalow 5. 
Beverly Hills, jaren '50. Tijdens de opnamen van 
een Hollywoodfilm krijgen de gevierde acteur 
Newland en zijn tegenspeelster May een relatie 
met elkaar. Al gauw zijn ze verloofd, maar 
May houdt een huwelijk voorlopig af. In de 
tussentijd verschijnt de blonde acteur George 
Manson ten tonele. Hij heeft een oogje op 
Newland, die zich overgeeft aan zijn avances. 
Zo ontstaat een beeldverhaal met een slui-
merende homo-erotiek, maar in kuise teke-
ningen. De suggestie speelt een grote rol. 
Ongekleurd stripverhaal met veel close-ups, 
dat zich afspeelt in de wereld van de jetset. 
Deze graphic novel is gebaseerd op ‘The age of 
innocence’ (1920) van schrijfster Edith 
Wharton, maar de auteur heeft zijn ballonstrip 
geplaatst in de jaren vijftig van de vorige eeuw.  
 
Non-fictie volwassenen  
• Halliday, Thomas: Oerland : een reis door de 
werelden die achter ons liggen. 
Een informatief en onderhoudend boek over 
de aarde zoals die ooit was, en de werelden die 
bestonden voor de komst van de mens. Terug-
reizend in de tijd naar het begin van complex 
leven dompelt Thomas Halliday de lezer onder 
in oeroude landschappen. Van de mammoet-
steppe in de ijstijd naar de weelderige regen-
wouden van het Antarctica in ecoceen met zijn 
kolonies reuzenpinguïns. Deze verdwenen 
werelden lijken verzonnen, maar elke beschrij-
ving ervan – of het nu de kleur is van het schild 
van een kever of het ritme van een pterosaurus 
in vlucht – is terug te vinden in de fossielen die 
Halliday bestudeert. Het boek bevat kaarten en 
gedetailleerde illustraties van uitgestorven 
plant- en diersoorten in zwart-wit.  
 

 
Fictie jeugd 
•  Deaver, Mason: Ik wens je het allerbeste. 
Een psychologisch jeugdverhaal over Ben (18), 
die uit de kast komt als non-binair en door hun 
ouders uit huis gegooid wordt. Hen moet 
intrekken bij hun oudere zus en haar man, die 
Ben nog nooit ontmoet heeft. Ben worstelt 
met een angststoornis die wordt verergerd 
door de afwijzing van hun ouders. Ben pro-
beert zich daarom gedeisd te houden en komt 
voor vrijwel niemand verder uit de kast. Totdat 
hen door de grappige en charismatische 
Nathan onder de hoede wordt genomen. 
Terwijl de vriendschap tussen Ben en Nathan 
groeit, beginnen hun gevoelens voor elkaar te 
veranderen en lijkt er een kans op een 
gelukkiger nieuw leven. Met illustraties van 
tekstberichten. Vanaf ca. 15 jaar. 
 
Non-fictie jeugd  
• Di Fiore, Mariangela: Eenhoorns in het 
ziekenhuis : een kijkje in de gedachtewereld 
van een kind met kanker. 
Een prentenboek over een meisje met kanker. 
Toen Ava ziek werd, kon ze niet meer naar 
school en moest ze in het ziekenhuis blijven. 
Haar leven is nu heel anders, maar er gebeuren 
ook normale en zelfs leuke dingen. Ze speelt 
met Noah, die ook ziek is. Het stomste is dat 
haar broer Jesse niet vaak op bezoek komt. 
Zou hij met Ava’s verjaardag wel komen? 
Met gekleurde realistische illustraties. Vanaf 
ca. 7 jaar. 
 
Buitenlands volwassenen 
• Hamid, Mohsin: The last white man. 
Op een morgen wordt Anders, de witte 
hoofdpersoon uit het verhaal, wakker met een 
zwarte huid. Een verwijzing natuurlijk naar het 
begin van ‘De gedaanteverwisseling’ van Kafka 
waarin de hoofdpersoon wakker wordt als 
insect. Ook Anders’ leven verandert drastisch. 
Huidskleur mag officieel geen verschil maken 
maar de realiteit is anders. Anders’ werk op de 
sportschool komt op de tocht te staan, zijn 
verhouding met vriendin Oona en haar 



 

racistische moeder verandert, evenals zijn 
relatie met zijn terminaal zieke vader. En dan 
zijn er nog de reacties van de buitenwereld. En 
hoe beleeft Anders het zelf? Wat gebeurt er 
met zijn zelfbeeld, zijn identiteit? Al gauw 
krijgen veel meer witte mensen een donkere 
huid. De hele samenleving komt op zijn kop te 
staan. Rassenrellen breken uit. Oude ‘waar-
heden’ wankelen. Anders slaapt met een 
geweer naast zijn bed. De auteur stond al twee 
keer met een roman op de Booker Prize short-
list: 'The reluctant fundamentalist’ (a.i.-week 31,  
2014) en 'Exit west' (a.i.-week 39, 2019).  
 
Dvd-video (volwassenen) 
• Elvis. 
Ontdek het leven van Elvis Presley, gezien 
vanuit het perspectief van zijn gecompliceerde 
relatie met zijn mysterieuze manager kolonel 
Tom Parker. Het verhaal beschrijft de meer dan 
20 jaar beslaande complexe dynamiek tussen 
Presley en Parker, van Presley’s doorbraak tot 
aan zijn status als ongekende superster, tegen 
de achtergrond van het veranderende cul-
turele landschap en het verlies van onschuld in 
Amerika. Centraal in die reis staat een van de 
belangrijkste en invloedrijkste mensen in het 
leven van Elvis: Priscilla Presley. IMDb score: 
7,4/10 
 
Daisy-rom (volwassenen) 
•  Hawkins,  Paula: Een langzaam smeulend 
vuur.  Integrale weergave van het gelijknamige 
boek dat aangeboden is in a.i.-week 43, 2021. 
Op een woonboot in Londen wordt het dode 
lichaam gevonden van een jongeman, ge-
naamd Daniël. Vermoord. Deze moord is de 
opening van een drietal verhaallijnen rondom 
drie vrouwen, alle drie getraumatiseerd, die 
ieder op hun eigen wijze te maken hebben 
gehad met deze Daniël. Laura had seks met 
hem kort vóór zijn dood, Carla was zijn tante en 
Miriam zijn buurvrouw en degene die zijn lijk 
ontdekte. Hun trauma’s spelen een belangrijke 
rol in het verhaal en krijgen daarom veel aan-
dacht. Verbonden met deze drie vrouwen zijn 
weer andere personages, zoals zijn oom, de 
schrijver Theo en Irene, de buurvrouw van 
Daniëls onlangs overleden moeder Angela, 
Carla’s alcoholistische zuster. (...) De auteur 
schreef eerder de bestsellers ‘Het meisje in de 
trein’ en ‘In het water’.  

• Dionne,  Karen: Dochter van het moeras. 
Integrale weergave van het gelijknamige boek 
dat aangeboden is in a.i.-week 24, 2018. 
Helena groeit op met haar ouders in een 
afgelegen moerasgebied in Michigan. Haar 
vader leert haar alles over de natuur, jagen, 
spoorzoeken en overleven in de wildernis. 
Helena adoreert haar vader en zou alles voor 
hem doen. Maar als ze ouder wordt en in de 
puberteit terecht komt, zet ze toch wat vraag-
tekens bij zijn gedrag en handelen. Zeker als 
hij Helena’s moeder om het minst zwaar mis-
handelt. Wat Helena niet weet, is dat vader 
haar moeder op twaalfjarige leeftijd ontvoerde 
en sindsdien gevangen houdt in het uitge-
strekte moeras. En dat haar moeder al jaren-
lang zoekt naar een kans om te ontsnappen. 
Knap en meelevend geschreven, langzaam 
verdwijnt je sympathie voor de vaderfiguur en 
verandert in kokende woede.  
 
 
 
Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
2022-22-0084,  Zuidzee, Sjoerd. 
jrg. 2022, afl. 46,  Mislukt schrijver gaat in 
nr. 0065 therapie. Dit bestel- 
ppn 437416526 nummer komt te ver-

vallen in verband met een 
verkeerde koppeling. De 
titel had moeten zijn: 
Gigolo. Het correcte boek 
wordt binnenkort aange-
boden met bovenstaand 
bestelnummer.  

 
 
 
 
 
Zie bijlage: Nieuws van de SISO-
redactie 
 



 

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 
 
Hoofdwoord 
 
2022-23-0585 Eerlijk. Eerlijk. 
ppn 436338440 Het hoofdwoord wordt: 

Benner, Jorinde.  

 

 

 



 

 
 



 

Bijlage bij aanschafinformatieweek 47, 2022 
 
 
Nieuws van de SISO-redactie 
 

Definitieve wijzigingen 

De volgende wijzigingen in het SISO zijn definitief.  

 

• Mensen met een migratieachtergrond 
 

318.6* Overige groepen in het 
arbeidsproces 

-318.6 Hierbij o.a.: Arbeidsmigranten, 
expats, forensen, grensarbeiders, mensen 
met een beperking, ongeschoolde 
werknemers, parttimers, vrijwilligers; 
algemeen 
Zie ook: 328.7 Mensen met een 
migratieachtergrond; algemeen 

  
-328.7* Mensen met een 
migratieachtergrond; algemeen 

328.7 Hierbij o.a.: Arbeidsmigranten 
Zie ook: 318.6 Overige groepen in het 
arbeidsproces 
Zie ook: 939.8 Mensen met een 
achtergrond in ex-koloniale gebieden van 
Nederland 
Zie ook: 949 Koloniale geschiedenis 

-328.71* Mensen met een Molukse 
migratieachtergrond 

328.71 Zie ook: 939.81 Mensen met een 
Molukse migratieachtergrond 

-328.72* Mensen met een Antilliaanse 
migratieachtergrond - Mensen met een 
Surinaamse migratieachtergrond 

328.72 Zie ook: 939.82 Mensen met een 
Antilliaanse migratieachtergrond – Mensen 
met een Surinaamse migratieachtergrond 

-328.75 Mensen met een Turkse 
migratieachtergrond 

 

-328.76 Mensen met een Marokkaanse 
migratieachtergrond 

 

-328.79* Overige mensen met een 
migratieachtergrond  

328.79 Hierbij o.a.: Mensen met een Oost-
Europese migratieachtergrond, mensen 
met een Zuid-Europese 
migratieachtergrond 

  
472.9* Overige onderwerpen 472.9 Hierbij o.a.: Onderwijs voor mensen 

met een migratieachtergrond, scholen 
voor kinderen van ouders die een trekkend 
bestaan leiden (kermisexploitanten, 
schippers, woonwagenbewoners) 

493.3* Educatie; algemeen 493.3 Hierbij ook: Educatie voor mensen 
met een migratieachtergrond, open 
school, primair beroepsgerichte 
volwasseneducatie, Voortgezet Algemeen 
Volwassenenonderwijs (VAVO) 

  
-939.8 Mensen met een achtergrond in ex-
koloniale gebieden van Nederland 

-939.8 Zie ook: 328.7 Mensen met een 
migratieachtergrond; algemeen 

-939.81* Mensen met een Molukse 
migratieachtergrond 

-939.81 Zie ook: 328.71 Mensen met een 
Molukse migratieachtergrond 

-939.82* Mensen met een Antilliaanse 
migratieachtergrond – Mensen met een 
Surinaamse migratieachtergrond 

-939.82 Zie ook: 328.72 Mensen met een 
Antilliaanse migratieachtergrond – Mensen 
met een Surinaamse migratieachtergrond 



 

 

• Mensen met een beperking 
 

-029.5 Mensen met een visuele beperking 029.5 Hierbij ook: Het gesproken boek, 
luisterboek, daisy-rom 

  
318.6* Overige groepen in het 
arbeidsproces 

-318.6 Hierbij o.a.: Arbeidsmigranten, 
expats, forensen, grensarbeiders, mensen 
met een beperking, ongeschoolde 
werknemers, parttimers, vrijwilligers; 
algemeen 
Zie ook: 328.7 Mensen met een 
migratieachtergrond 

  
-325* Sociale problemen van en hulp aan 
mensen met een zintuiglijke of 
lichamelijke beperking; algemeen 

-325 Zie ook: 463 Mensen met een 
zintuiglijke of lichamelijke beperking; 
algemeen 
Zie ook: 612 Revalidatie - Geneesmethoden 
- Geneesmiddelen 

-326* Sociale problemen van en hulp  
aan mensen met een verstandelijke 
beperking; algemeen 

-326 Hierbij o.a.: Gezinsvervangende 
tehuizen 
Zie ook: 462.3 Kinderen met een 
verstandelijke beperking 

  
-418.5 Psychologie van mensen met een 
beperking 

 

 
460 Orthopedagogiek – Onderwijs aan 
bijzondere groepen volwassenen 

 
Zie ook: 325 Sociale problemen van en 
hulp aan mensen met een zintuiglijke of 
lichamelijke beperking; algemeen 
Zie ook: 326 Sociale problemen van 
en hulp aan mensen met een 

verstandelijke 
beperking; algemeen 
Zie ook: 418.5 Psychologie van mensen 
met een beperking 

-462* Kinderen met uitzonderlijke 
verstandelijke vermogens 

-462 Zie ook: 326 Sociale problemen van 
en hulp aan mensen met een 

verstandelijke 
beperking; algemeen 
Zie ook: 418.5 Psychologie van mensen 
met een beperking 

-462.3* Kinderen met een verstandelijke 
beperking 
 

-462.3 Hierbij ook: Speciaal onderwijs op 
een cluster 3-school 
Zie ook: 326 Sociale problemen van en 

zorg 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking; algemeen 

-462.4 Kinderen met een 
autismespectrumstoornis  

 

-463* Mensen met een zintuiglijke of 
lichamelijke beperking; algemeen 

-463 Zie ook: 325 Sociale problemen van 
en zorg voor mensen met een zintuiglijke 
of lichamelijke beperking; algemeen 

-463.1* Mensen met een visuele beperking 
 

463.1 Hierbij ook: Brailleschrift, hulp aan 
mensen met een visuele beperking, 
Speciaal onderwijs op een cluster 1-school 
Informatievoorziening voor mensen met 
een visuele beperking, zie: 029.5 

-463.2* Mensen met een auditieve 
beperking 

463.2 Hierbij ook: Gebarentaal, speciaal 
onderwijs op een cluster 2-school 



 

 

-463.4* Mensen met een 
taalontwikkelingsstoornis 

-463.4 Hierbij ook: Speciaal onderwijs op 
een cluster 2-school 
Zie ook: 612.6 Logopedie 

-463.5* Mensen met een lichamelijke 
beperking 
 

-463.5 Hierbij o.a.: Mensen met een 
motorische beperking  
Hierbij ook: Speciaal onderwijs op een 
cluster 3-school 

-463.8* Mensen met een meervoudige 
beperking 
 

-463.8 Hierbij o.a.: Mensen met een 
auditieve en visuele beperking 
Hierbij ook: Speciaal onderwijs op een 
cluster 3-school 

463.9* Overige groepen -463.9 Hierbij o.a.: Kinderen met astma, 
langdurig zieke kinderen 
Hierbij ook: Openluchtscholen 

  
612.6* Logopedie -612.6 Zie ook 463.4 Mensen met een 

taalontwikkelingsstoornis 
615.59* Overige onderwerpen -615.59 Seksualiteit van mensen met een 

beperking 
-617.16 Mensen met een beperking en 
sport 

 

634.17* Groepen -634.17 Hierbij o.a.: Assistentiehonden, 
jachthonden, waakhonden 

  
780.9* Beroep en opleiding - 
Muziekbeoefening 

-780.9 Hierbij o.a.: Amateuristische 
muziekbeoefening, muziekbeoefening 
door mensen met een beperking 
Muzikale expressie op school, zie: 456.77, 
477.7, 485.87 
Zie ook: 797.2 Zangonderwijs 

 

 

• Opvoeding 
 

440* Differentiële opvoeding 440 Zie ook: 460 Orthopedagogiek 
-441* Baby’s, peuters en kleuters 441 Hierbij ook: Peuterspeelzalen 
-442 Kinderen van 6-12 jaar  
-443 Pubers – Adolescenten  
  
614.23* Jeugdgezondheidszorg -614.23 Hierbij o.a.: Prenatale zorg, 

gezondheidszorg voor baby’s, peuters en 
kleuters, zorg voor het schoolkind 
Schooltandverzorging, zie: 609 

-615.7* Zwangerschap – 
 Bevalling – Babyverzorging  

615.7 Hierbij ook: 
Zwangerschapsgymnastiek 

616.5* Gymnastiek naar doelgroep 616.5 Hierbij o.a. Gymnastiek voor baby’s, 
kleuters, ouderen 
Zwangerschapsgymnastiek, zie: 615.7 

 



 

 

• LHBTI 
 
-308.1* Sociologie over gender en 
seksualiteit 

308.1 Hierbij o.a.: Seksualiteit in de 
maatschappij 

-308.11 Sociologie over mannelijkheid  
-308.12 Sociologie over vrouwelijkheid  
-308.15* Sociologie over lhbti 308.15 Hierbij o.a.: Sociologische aspecten 

van lesbiennes, homoseksuelen, 
biseksuelen, transgenders, aseksuelen 

-308.16 Crossdressing  
308.19* Overige onderwerpen 308.19 Hierbij ook: Incest, seksueel 

misbruik 
  
322.9* Overige onderwerpen -322.9 Hierbij ook: Specifieke vormen van 

samenleven en ouderschap 
  
397.19* Overige onderwerpen -397.19 Hierbij o.a.: Specifieke vormen van 

samenleven 
  
-418.1 Psychologie over gender en 
seksualiteit 

418.1 Hierbij o.a.: Daten, partnerkeuze 
Zie ook: 499.7 Bemiddeling bij persoonlijke 
contacten 

-418.11 Psychologie over mannelijkheid  
-418.12 Psychologie over vrouwelijkheid  
-418.15* Psychologie over lhbti 418.15 Hierbij o.a.: Psychologische 

aspecten van lesbiennes, homoseksuelen, 
biseksuelen, transgenders, aseksuelen 

-418.16 Crossdressing  
418.19* Overige onderwerpen 418.19 Hierbij o.a.: Exhibitionisme, 

fetisjisme, masochisme, sadisme, 
voyeurisme 

 

Vervallen rubrieken 

328.5 Homoseksuelen   
De inhoud gaat naar 308.15. 

328.74 Zuid-Europeanen 
De inhoud gaat naar 328.79. 

418.14 Biseksualiteit 
De inhoud gaat naar 418.15 

444 Meisjesopvoeding; algemeen  
De inhoud gaat naar 442 

445 Jongensopvoeding; algemeen 
De inhoud gaat naar 442 

462.2 Minderbegaafde kinderen 
De inhoud gaat naar 462.3 

 

Bovenstaande wijzigingen gaan in op 1 januari 2023. 
De titels die de laatste 10 jaar zijn aangeboden komen in het abonnement catalogusonderhoud.  

Ruben Brunings 
Erwin Tuinstra 
sisoredactie@nbdbiblion.nl 

 


