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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Gentleman-inbreker Arsène Lupin is de Parijse 
inspecteur Ganimard telkens te snel af. Met de moed 
der wanhoop roept Ganimard de hulp in van zijn 
Engelse collega Herlock Sholmes. Arsène Lupin 
versus Herlock Sholmes van Maurice Leblanc (1864-
1941) is een detective in de klassieke zin van het 
woord. Lekker leesvoer, smullen. 
• Bus van geluk van Laurens Nutbey is een bundel 
met tien korte verhalen waarin mensen anderen te 
grazen nemen of zelf slachtoffer worden. Of allebei. 
De verhalen zijn, zoals de cover meedeelt, snacks 
voor de kortlezer. Een aanrader voor wie van het licht 
boosaardige genre houdt.  
• In Je leeft maar 1 keer van Fausto Brizzi kampt 
een 45-jarige pas gescheiden, geslaagde advocaat in 
Rome met een midlifecrisis waar hij uit probeert te 
komen door anderen te gaan helpen. Dit feelgood 
verhaal leest aangenaam weg. De auteur, regisseur 
en scenarioschrijver, debuteerde met 100 gelukkige 
dagen (2015). 
• In Idris, hoeder van het licht komt een Somalische 
koopman die veel op reis is in 1659 in India toevallig 
in contact met de zoon die hij niet kende. Zesde 
roman van de Indiase auteur Anita Nair. Boeiend 
voor wie is geïnteresseerd in India, ook de handel 
van de VOC is in het vaak sprookjesachtige verhaal 
verwerkt. 
 
Non-fictie volwassenen  
• Josepha Mendels : het eigenzinnige leven van 
een niet-nette dame van Sylvia Heimans is de 
biografie van schrijfster en actrice Josepha Mendels 
(1902-1995) die opviel door haar onafhankelijkheid 
en levensdurf. Mendels’ roman Je wist het toch 
(1948) is heruitgegeven, zie de rubriek Fictie 
volwassenen. 
• Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren 
zijn? van de bekende bioloog Frans de Waal geeft 
een overzicht van onderzoek naar dierlijke 
intelligentie en diverse experimenten in het wild en in 
laboratoria waar mensapen, dolfijnen, kraaiachtigen 
en vele andere soorten hebben laten zien hoe slim ze 
zijn. 

 
• Caravanity super trips : toffe korte tripjes is het 
derde Caravanity-boek van Femke Creemers. Het 
gaat over tripjes naar geselecteerde campings op 
circa vier uur rijden vanaf Utrecht. In haar eerdere 
boeken stond het pimpen van oude caravans en 
koken op de camping centraal.  
Zie ook: www.caravanity.nl. 
• Menthol van Frank Krake is de met vaart 
geschreven biografie van Joseph Sylvester (1890-
1955), een zwarte marktkoopman uit het Caribisch 
gebied die in Hengelo terechtkwam, daar trouwde 
met een Nederlandse mannequin en naam maakte 
met de verkoop van Babajaba Menthol-tandpasta. 
Prachtig tijdsdocument.  
 
Jeugd fictie 
• In De jongen achter het masker biedt Greet 
Beukenkamp een verrassend perspectief op het 
leven van Toetankhamon, ofwel Toet, zoals zijn min 
Maïa hem liefkozend noemt. Het verhaal begint net 
na het overlijden van Toetankhamon. Maïa beschrijft 
haar eigen verdriet en dat van Toets jonge vrouw 
Ankhesenamon in een periode waarin ze niet weten 
van welke politieke intriges ze mogelijk slachtoffer 
worden. Meeslepend en vanuit een zeer groot 
inlevingsvermogen geschreven. 
• In Ga niet in dat gat! van Corien Oranje horen de 
kinderen uit groep 3 van juf Fiep tijdens het maken 
van een toets heel raar gebonk en geboor onder hun 
lokaal. Ze gaan via het luik in de vloer op onderzoek 
uit. Negende boekje van de ‘thriller’-serie voor 
beginnende lezers over juf Fiep en haar klas. 
• In het prentenboek Dries en de weerwolf brengt 
Martijn van der Linden een klassiek verhaal van 
Annie M.G. Schmidt uit 1948 opnieuw tot leven. 
Het gaat over de weerwolf die het hele Muiskleurig 
Gebergte terroriseert en de kleine jongen Dries, die 
dapperder is dan alle andere bewoners van het 
bergdorp bij elkaar. Van der Linden gebruikt 
(grijs)blauwe en blauwgroene tinten voor het land-
schap en zet daar in collagetechniek een zwarte, 
harige weerwolf tegen af die je de stuipen op het lijf 
jaagt. 
 



 
Jeugd non-fictie 
• De speels vormgegeven uitgave Spelen met je 
kindje van Sabine Wisman bevat een schat aan 
spelletjes om te doen met baby’s en dreumesen. Elk 
deel begint met een korte uitleg over de leeftijdsfase 
en de dingen die een kind gemiddeld aan het eind 
van die periode kan. Ook geeft de auteur aan welke 
boekjes je met baby’s in die leeftijd kunt lezen. De 
auteur is erin geslaagd bij elke leeftijdsgroep 
spelletjes te bedenken die laagdrempelig zijn voor 
ouder en kind, maar intussen een prachtige stimulans 
vormen voor de ontwikkeling.  
• Hoe blijf je positief, hoe doe je iets aardigs voor 
een ander en hoe maak je een chillplekje? Het 
handzame lees- en doeboek Happy relax kids van 
Marneta Viegas bevat 52 ideeën en activiteiten voor 
kinderen van 6-12 jaar om te ontspannen, lekker in 
hun vel te zitten en hun zorgen en emoties te 
verwerken. Kleurrijke en eigentijdse vormgeving met 
veel kleurenillustraties, een combinatie van 
kleurenfoto's en stripachtige illustraties. 
 
Dvd 
• De speelfilm Me and Earl and the dying girl van 
Alfonso Gomez-Rejon is gebaseerd op het young 
adult-debuut van Jesse Andrews, die zelf het 
scenario schreef. De 17-jarige vrienden Greg en Earl 
zitten in het laatste jaar van high school en maken 
samen stopmotion-parodieën van populaire films. 
Verder houdt Greg zich zoveel mogelijk afzijdig te 
houden van zijn medeleerlingen. Wanneer zijn 
moeder hoort dat zijn klasgenote Rachel leukemie 
heeft, verplicht ze hem om met haar op te trekken, 
waar hij met de nodige tegenzin aan begint. Winnaar 
van veel prijzen en nominaties. 
• De arthouse-film An van de Japanner Kawase 
Naomi gaat over de existentie, schoonheid, dood en 
wederopstanding in het dagelijkse leven van gewone 
mensen. Op een pleintje met kersenbomen staat een 
snackstalletje waar dorayaki worden verkocht, kleine 
pannenkoekjes gevuld met een zoete bonenpasta 
genaamd ‘an’. Dankzij de oudere dame Tokue die als 
kok bij hem komt werken krijgt de sombere uitbater 
Sentaro weer oog voor de mooie kanten van het 
leven. 
 
 

Aanbieding meelees-cd’s voor moeilijk 
lezende kinderen 
 
Deze week treft u een aanbod meelees-cd’s aan die 
op aangepaste leessnelheid zijn ingesproken door 
professionele vertellers en dezelfde teksten bevatten 
als de gedrukte boeken. De meelees-cd’s zijn 
bedoeld voor individueel gebruik in combinatie met 
het gedrukte boek. De aanbieding van deze week 
bestaat uit drie titels van de serie Leren lezen met 
Kluitman van uitgeverij Kluitman. Bibliotheken die 
graag de combinatie boek+meelees-cd willen 
bestellen, kunnen terecht in de rubriek Boeken: Fictie 
jeugd. De aanbieding van alleen de compact disc is 
bedoeld voor bibliotheken die de boeken al zonder 
audioboek aangeschaft hebben. U treft de meelees-
cd’s aan in de rubriek Luisterboeken.  
Zie ook: www.uitgeverijbontekoe.nl. 
 
 

 



 
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 
 
2012-05-1304  Tolstoj, Lev. De weg van het  
ppn 325579776 leven.  Het hoofwoord moet 

zijn: Tolstoj, L.N.   
2013-27-1154  Tolstoj, Lev. Wat is kunst?  
ppn 363219978 Het hoofwoord moet zijn: 

Tolstoj, L.N.   
 
2015-202-0808 De Muriel, Oscar. The strings  
ppn 393437256 of murder, met het hoofd-

woord: De. Het hoofdwoord 
wordt: Muriel.  

 
SISO 
 
2012-49-3986  D’Arcy, Jayne. Vanuatu &  
ppn 344520668 New Caledonia, met het 

SISO-nummer: Oceanië 993. 
De SISO-nummers worden: 
Vanuatu 993 en Nieuw-
Caledonië 993.  

2010-49-2737  Harewood, Jocelyn. Vanuatu  
ppn 321303768 & New Caledonia, met het 

SISO-nummer: Oceanië 993. 
De SISO-nummers worden: 
Vanuatu 993 en Nieuw-
Caledonië 993.  

2008-21-5514  Harewood, Jocelyn. Vanuatu  
ppn 295701554 & New Caledonia, met het 

SISO-nummer: Oceanië 993. 
De SISO-nummers worden: 
Vanuatu 993 en Nieuw-
Caledonië 993.  

2013-49-5182 Linden, Martijn van der. De  
ppn 373664036 grote oorlog : een kijkboek 

over de Eerste Wereldoorlog, 
non-fictie jeugd met SISO-
aanduiding: AJ 927.5. Wordt 
non-fictie jeugd met SISO-
nummer J 927.5. 

 
 

PIM 
 
2015-11-1050 Harinck, George. Aan het  
ppn 393551806 roer staat het hart, met het 

PIM-trefwoord: Reisbeschrij-
vingen. Het PIM-trefwoord 
wordt: Middellandse 
Zeegebied.  

 
Genre-indeling 
 
2015-50-2114 Maas, Monica. Bobbi gaat  
ppn 402247248 naar school, genre-indeling: 

Ebsr. Genre wordt: Ebsc. 
2015-50-1908 Schmidt, Annie M.G. Dries  
ppn 398408602 en de weerwolf, genre-

indeling: Ebsk. Genre wordt: 
Ebgr.  

 
Thematrefwoord 
 
2015-50-3730 Wielockx, Ruth. Jan  
ppn 402308956  Politieman, thematrefwoord: 

geen. Thematrefwoord wordt: 
Stoere figuren. 

 
Auteurs 
 
2015-33-4041 Nadeel van de zekerheid /  
ppn 398500843 met bijdragen van …. De 

eerstgenoemde auteur: Mey, 
Tim de wordt: De Mey, Tim.  

 
Titels 
 
2015-39-1144 Boyle, T. Coraghessan.  
ppn 397024215 Harder they come, The. 

De titel is: The harder they 
come.  

2015-46-5985 Pavone, Chris. Travellers,  
ppn 398520356.  The. De titel is: Travelers, 

The.  
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