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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Jeugd fictie  
• Bouwplaatsen blijven een onweerstaanbare 
aantrekkingskracht uitoefenen op jonge kinderen, 
met name jongens. Slaap maar fijn, bouwterrein, een 
fraai uitgevoerd en goed opgebouwd prentenboek 
speelt hier op in. Ook de structuur van het repeteer-
verhaal sluit goed aan bij de belevingswereld van 
jonge kinderen. De machines, die menselijke 
eigenschappen hebben, bereiden zich voor op de 
nacht wat duidelijk in beeld wordt gebracht op de 
sfeervolle prenten. De tekst, op rijm en met een 
prettig ritme, laat zich uitstekend voorlezen. Van deze 
internationale bestseller zijn al meer dan een miljoen 
exemplaren verkocht.  
• Van de Franse illustratrice Marion Billet zijn in 
Nederland diverse kartonboekjes uitgegeven, die 
opvallen door hun frisse kleurgebruik en vormgeving. 
Vaak zijn ze voorzien van geluidsknoppen met 
realistische, verrassend aangename geluiden. Nu zijn 
er twee boekjes verschenen die mede door de 
afgeronde hoeken en de eenvoudige opzet al 
geschikt zijn voor baby’s en dreumesen: Mijn diertjes 
en Mijn knuffels. In beide boekjes zijn bovendien 
aantrekkelijke voelelementen verwerkt.   
 
Jeugd non-fictie  
• De groot formaat uitgave Het bijzondere 
beestjesboek staat boordevol kruipende, vliegende 
en springende beestjes: van kevers, vlinders en 
sprinkhanen tot slakken en regenwormen. Prachtige 
illustraties in frisse, zachte kleuren over twee volledi-
ge pagina’s tonen de insecten en andere kleine 
dieren in hun natuurlijke leefomgeving: tussen de 
bladeren, in de lucht, vliegend van bloem tot bloem, 
kruipend op en onder de grond. De korte tekstblokjes 
geven kernachtige informatie en een zoekopdracht.  
• De populaire Zweedse vlogger Clara Henry 
(1994) ontdekte dat ze bijna niks wist over 
menstruatie. Ze besloot zich erin te verdiepen en 
haar kennis en ervaringen te delen. Dat doet ze op 
YouTube en in dit boek, Ik ben ongesteld, so what?. 
Persoonlijk, met veel humor en zonder gêne. Clara 
stimuleert meiden om zelfbewust te zijn, zich niet te 
schamen voor hun menstruatie en PMS, en blij te zijn  
met hun lichaam. Een uitgave die veel meiden zal  
 
 

 
aanspreken door de herkenbare verhalen, eerlijke 
informatie, handige tips, vlotte schrijfstijl en eigen-
tijdse vormgeving.  
 
Buitenlandse fictie  
• In L'arbre du pays Toraja van Philippe Claudel 
(1962) (schrijver/filmmaker)schept de ik-figuur 
figuurlijk een laatste rustplaats voor zijn vriend en 
producer Eugène, geveld door kanker, maar ook voor 
anderen, zoals op het Indonesische eiland Sulawesi 
waar een dode baby in de stam van een majestueuze 
boom een beschermende tombe vindt. 
• Mark Haddon (1962) bekend van The curious 
incident of the dog in the night-time, bundelde negen 
donkere, spannende verhalen waarvan het titel-
verhaal The Pier Falls, meteen de toon zet. 
Beklemmend wordt het instorten van een toeristische 
pier verslagen, minutieus, in bijna staccatostijl. Dit 
verhaal haalde in 2015 de longlist van The Sunday 
Times EFG Short Story Award. 
• A Time of Torment is het 14e deel in de Charlie 
Parker thrillerserie van John Connolly. Parker is een 
man met een missie en krijgt te maken met een man 
die volgens hemzelf vijf jaar onschuldig in de cel zat 
nadat hij een overvaller doodschoot, als held werd 
gezien maar in de cel belandde nadat er op zijn pc 
kinderporno werd gevonden. Werd hij erin geluisd of 
niet? 
• Unterleuten van Juli Zeh speelt in 2010 in het op 
het eerste gezicht idyllische (fictieve) Brandenburgse 
dorp Unterleuten. Het dorp is gewend haar eigen 
problemen op te lossen. Maar dan wil een investe-
ringsmaatschappij dicht bij het dorp een windmolen-
park gaan bouwen. Zeh schreef een rijke, invoelende 
en spannende dorpskroniek, die wordt gekruid met 
scherpe maatschappijkritiek. 
 
Dvd en Blu-ray 
• André van Duren verfilmde het boek De helleveeg 
van A.F.Th. van der Heijden, het vijfde deel van de 
cyclus 'De tandeloze tijd'. Tiny (Hannah Hoekstra) is 
een eigenzinnige vrouw met een scherpe tong die 
een wrok koestert tegen haar ouders, zus en echt-
genoot. Haar neefje Albert Egberts (Benja Bruijning) 
is van jongs af aan gefascineerd door zijn tante. 
Langzamerhand wordt duidelijk waarom Tiny zo 
verbitterd is.  



 
• In 1996 regisseerde Danny DeVito de familiefilm 
Matilda naar het boek van Roald Dahl. Matilda is een 
bijzonder intelligent ongeveer zesjarig meisje dat 
door haar domme ouders genegeerd wordt en door 
schoolhoofd Bulstronk getreiterd. Gelukkig beschikt 
ze over bijzondere gaven en wordt ze geholpen door 
een lieve juffrouw. Danny DeVito speelt ook de vader 
van Matilda, Rhea Perlman is de moeder, Mara 
Wilson is Matilda. De ‘20th anniversary’-edition van 
deze film verschijnt in het jaar dat de 100e 
geboortedag van Roald Dahl gevierd wordt. 
 
 
Gewijzigde release-datum 
 
2016-16-3943 Lego DC Comics Super :  
ppn 402227913  Heroes: Justice LeagueTM : 

Gotham City breakout (dvd), 
a.i.-week 21, 2016 is 
uitgesteld van: 22-06-2016 
naar 17-08-2016. Wilt u 
a.u.b. rekening houden met 
een latere levering dan 
aangekondigd? Uw bestelling 
wordt in nota gehouden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
 
Genre-indeling 
 
2011-32-5713 Connolly, John. The Burning  
PPN 333798007 Soul met het genre de. 
 Het genre wordt: th.            
2015-15-4510 Connolly, John. A song of  
ppn 392502062 Shadows met het genre gr.  
 Het genre wordt: th. 
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