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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• In De wachttoren van de Australische auteur 
Elizabeth Harrower lijkt het huwelijk van een zeven-
tienjarig meisje met haar veel oudere baas, die ook 
haar jongere zusje wil onderhouden, de oplossing 
voor financiële problemen. Een ongelooflijk 
intelligente en boeiende roman uit 1966.  
• Verlangen naar chocolade van Care Santos 
speelt zich af in drie verschillende eeuwen. Drie 
vrouwen in Barcelona hebben alle drie een passie 
voor chocolade, achtereenvolgens bezitten ze een 
porseleinen kan om chocolade uit te schenken. 
Barcelona en de kan vormen de verbinding tussen de 
boeiende verhalen. 
• Waar de wereld begint is een bundel vroege 
verhalen van de bij leven al legendarische Ameri-
kaanse schrijver Truman Capote (1924-1984) die in 
1966 de boekenwereld op zijn kop zette met In cold 
blood. De prachtige verhalen werden ontdekt in zijn 
literaire nalatenschap. Weldadig kort en vol mensen-
kennis. 
• In Dag des oordeels van Elizabeth George 
onderzoeken detective Havers en inspecteur Lynley 
het verband tussen de zelfmoord van een jongeman 
en de gifmoord op een feministe en activiste. Een 
ouderwetse whodunit, vol drama, heerlijk spannend, 
van de Amerikaanse auteur die zo beeldend over 
Engeland kan schrijven.   
 
Non-fictie volwassenen  
• Een jaar na Charlie Hebdo van Willy Laes, een 
bevlogen mensenrechtenactivist uit België, is een 
vlammend betoog voor de vrijheid van meningsuiting. 
De grenzen van die vrijheid mogen niet worden 
bepaald door intolerante gelovigen. Laes keert zich 
ook tegen bepaalde politiek correcte opvattingen 
(‘niets met de islam te maken’). 
• Tuin smakelijk! : praktische permacultuur voor 
potten-, moes- en bostuin van Vera Greutink geeft 
richtlijnen in woord en beeld voor de inrichting en het 
onderhoud van tuinen en potten met eetbare planten 
volgens het principe van de permacultuur. Al geschikt 
voor de beginnende tuinier die minimaal over een 
balkon beschikt. 

 
• Katten : portretten van kampioenrassen met tekst 
Darlene Arden & Nick Mays en fotografie van Andrew 
Perris geeft informatie over veertig kattenrassen en  
over kattententoonstellingen. Een aantrekkelijk boek 
voor liefhebbers van (mooie foto's van) raskatten. 
• De tweede sekse van Simone de Beauvoir is een 
heruitgave en een goede, nieuwe vertaling van de 
feministische klassieker uit 1949 en maakt duidelijk 
dat de heldere analyse van de belangrijke Franse 
filosofe en schrijfster (1908-1986) nog steeds 
overtuigt. Een blijvend belangrijke studie. 
 
Jeugd fictie 
• Sinds zijn moeder is overleden, is Magnus Chase 
dakloos. Op de dag dat hij zestien wordt, spoort zijn 
oom Randolph hem op, waardoor het leven van 
Magnus ineens op zijn kop komt te staan. Het 
verdoemde zwaard is het eerste deel van de nieuwe 
serie van Rick Riordan Magnus Chase en de goden 
van Asgard, die deze keer in een wereld vol Noorse 
mythologie speelt. Dit begin van een nieuwe serie zal 
voor veel fans naar meer doen smaken. 
• Deze week een negental nieuwe boekjes uit de 
reeks ‘Zoeklicht Dyslexie’, voor kinderen in de 
midden- en bovenbouw met leesproblemen of 
dyslexie. De tekst is gedrukt in een dyslexie-
vriendelijk lettertype en de pagina’s zijn overzichtelijk 
ingedeeld. De tekst is in korte zinnen met eenvoudig 
taalgebruik. Met aantrekkelijke, paginagrote kleuren-
illustraties die het verhaal ondersteunen. 
• Deze week in de serie ‘Kleuters samenleesboek’ 
een zestal informatieve boekjes, die aansluiten bij de 
kleutermethode Schatkist. Op de linkerpagina’s staat 
een verhaaltje rondom een ‘zelfleeswoord’ dat 
kleuters kunnen lezen. Deze tekst is door iets 
gevorderde lezers voor te lezen. Op de rechter-
pagina’s staan in drie of vier vrolijke kleuren-
illustraties eenvoudige, eenlettergrepige woorden en 
zinnetjes op AVI-Start. Deze monden steeds uit in 
een zin waarin het ‘zelfleeswoord’ van de volgende 
pagina wordt genoemd, wat stimuleert om verder te 
lezen. Het samenlezen van een verhaal werkt zeker 
leesbevorderend en vergroot de woordenschat. 
 



 
Jeugd non-fictie 
• 35 jaar NOS Jeugdjournaal: dat verdient een 
boek! In de uitgave Achter de schermen bij het NOS 
jeugdjournaal van Jan Paul Schutten nemen we een 
kijkje achter de schermen aan de hand van ‘een dag 
aan het werk voor 600 seconden Jeugdjournaal’.  
Hoe wordt een uitzending van het Jeugdjournaal 
gemaakt? Gaat er wel eens iets mis? Met veel 
informatie, kaders en interviews. 
• Help! Ik wil beroemd worden van Madelief 
Blanken is een uitgave voor kinderen (en hun ouders) 
die ambities hebben in de wereld van professionele 
film-, televisie- en musicalproducties. Van het zoeken 
naar audities, het verloop ervan, de rol van de 
castingdirecteur tot het daadwerkelijk meewerken 
aan een productie, alles passeert de revue. 
Meermaals benadrukken de auteurs en geïnterview-
den dat beroemd willen worden niet de juiste moti-
vatie is. Acteren moet je doen omdat je dat leuk vindt. 
 
Buitenlandse jeugdfictie 
• Deze week treft u naast een achttal Engelstalige 
jeugdboeken, waaronder John Boyne’s The boy on 
the mountain en het nieuwste deel van de serie Tom 
Gates, het Franstalige prentenboek Petit Gruffalo van 
Julia Donaldson aan en het beroemde prentenboek 
van Werner Holzwarth Over een kleine mol die wil 
weten wie er op zijn kop gepoept heeft, in het Engels, 
Frans en Arabisch. 
 
V/J-aanbiedingen 
Tot nu toe was u gewend dat als een Engels 
jeugdboek dubbel werd aangeboden, zowel de J als 
de V-aanbieding in het cluster Buitenlandse jeugd-
fictie werd opgenomen. Vanaf deze aanschaf-
informatieweek zal de V-aanbieding in het cluster 
Buitenlandse romans worden opgenomen, uiteraard 
met een verwijzing tussen beide clusters. Zie deze 
week voor de fantasyroman Uprooted van Naomi 
Novik. 
 
Dvd en Blu-ray 
• De Indiase 3D-animatiefilm The jungle book is 
een bewerking van een televisieserie uit 2010 naar 
de verhalen van Rudyard Kipling. Het mensenkind 
Mowgli wordt in het oerwoud opgevoed door wolven. 
Hij is goede vrienden met orang-oetang koning 
Lowietje, panter Bagheera en beer Baloe, maar tijger 
Shere Khan is zijn grote vijand. Vriendschap speelt 
een belangrijke rol in de mooi geanimeerde avon-
turen die spannende momenten hebben, naast veel 
humor en die altijd goed aflopen.  
• De VPRO-televisieserie Poesjes biedt een kijkje in 
het dagelijks leven van werkende poezenmoeder 
Mimi en vier haar kittens. De hoofdrolspelers zijn 
echte katten, die een heel menselijk leven leiden en 
wonen in een sprookjesachtige kattenhuis (op 
schaal) dat doet denken aan het Muizenhuis van 
Karina Schaapman. De stemmen zijn van onder 
andere Bill van Dijk, Hans Teeuwen, Plien van 
Bennekom, Remco Vrijdag en Sander van de Pavert. 
Voor jonge kinderen én hun ouders. 

• De Belgische jeugdfilm Black van Adil El Arbi en 
Bilall Fallah is gebaseerd op de romans Back en 
Black van Dirk Bracke (2006, 2008). Het verhaal is 
een moderne versie van Romeo en Julia: de 15-
jarige Mavela is lid van de zwarte straatbende Black 
Bronx, Marwan is lid van de 1080'ers, een con-
currerende Marokkaanse bende uit Molenbeek. Hun 
romance wordt de inzet van een wrede bendeoorlog. 
De jonge acteurs zijn door de regisseurs van de 
straten van Brussel geplukt. Een rauwe en geweld-
dadige film over de schaduwkant van een grote stad, 
met aansprekende hoofdpersonen.  
 
 
Vervallen aanbiedingen 
 
AVM 
 
2016-01-5324,  From. From dusk till dawn.  
jrg. 2016, afl. 07,  Season 1. De aanbieding  
volgnr. 0494 komt te vervallen i.v.m. een  
ppn 391740709 verkeerde koppeling. De titel 

wordt in deze week opnieuw 
aangeboden.  

2016-01-5325,   From. From dusk till dawn.  
jrg. 2016, afl. 07,  Season 1. De aanbieding  
volgnr. 0458 komt te vervallen i.v.m. een  
ppn 400462907 verkeerde koppeling. De titel 

wordt in deze week 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 
 
2015-36-5271  Deleu, Jozef. 600 gedichten  
ppn 397085109 over leven, liefde en dood. 

Het hoofdwoord wordt: 600.  
2016-02-0164 Hussey. Keyboard from the  
ppn 399555145 beginning: songbook, met 

het hoofdwoord: Hussey, 
Christopher. Het hoofdwoord 
wordt: Keyboard. 

 
Trefwoorden 
 
2015-20-0710 Evans, Natalie Meg. De  
ppn 393939669 jurkendief, met als trefwoord: 

Modewereld ; Parijs ; Jaren 
dertig. Het eerste trefwoord 
wordt: Modewereld. Het 
tweede trefwoord wordt: 
Parijs ; 1931-1940.  

2011-08-3830  Stap voor stap.1. Een  
ppn 332299759 stappenplan om ouders met 

jonge kinderen te begeleiden 
bij opvoedingsvragen, met 
het trefwoord: Opvoeding, 
Het trefwoord wordt: 
Opvoedingsondersteuning; 
kinderen; methodiek.  

 
SISO 
 
2015-18-5954  Visscher, Y.M. Praktisch  
ppn 392684551 bestuursrecht, met het SISO-

nummer: 393.2. Het SISO-
nummer wordt: 394.1.  

2011-08-3830  Stap voor stap. 1. Een  
ppn 332299759 stappenplan om ouders met 

jonge kinderen te begeleiden 
bij opvoedingsvragen, met 
het SISO-nummer: 433. De 
SISO-nummers worden: 441 
en 442.  

 
PIM 
 
2015-12-1875  Dekrem, Deborah. New  
ppn 396021328 places to be, met het PIM-

trefwoord: Logies. Het PIM-
trefwoord wordt: België; 
Logies.  

Genre-indeling 
 
2014-23-4710 Beauvoir, Simone de.  
ppn 375921214 Misverstand in Moskou, met 

het genre ro. Het genre 
wordt: ps. 

2015-03-2099 Beauvoir, Simone de.  
ppn 387596798 Malentendu à Moscou, met 

het genre fe. Het genre 
wordt: ps.  

 
Leeftijdsindeling 
 
2015-30-2158 Oordt, Wieke van.  
ppn 398256497 Superkracht, met leeftijds-

indeling: E. Leeftijdsindeling 
wordt: B.  

 
 
Bladmuziek 
 
SISO 
 
2015-45-4268 Harris, Paul.  More graded  
ppn 397601786 studies for clarinet : clarinet 

study repertoire with 
supporting simultaneous 
learning elements. Book one, 
met het SISO-nummer: 
789.462 km. Het SISO-
nummer wordt: 789.461 km. 

2015-45-4271 Harris, Paul.  More graded  
ppn 397601832 studies for clarinet : clarinet 

study repertoire with 
supporting simultaneous 
learning elements. Book 
two , met het SISO-nummer: 
789.462 km. Het SISO-
nummer wordt: 789.461 km. 
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