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Mediaberichten 
 

 

Bij dit nummer 
 
Non-fictie volwassenen  

•   Morgane Gielen: ‘No babes’.  

Wat is een mooi lichaam en wat niet? Wat hebben 
we geleerd om mooi te vinden en kun je daar ook 
anders naar kijken? Moeten we streven naar 
perfectie of imperfectie juist waarderen? Dit fotoboek 
van de Vlaamse modefotografe Morgane Gielen 
bevat paginagrote portretten van heel verschillende 
mensen met als gemeenschappelijk kenmerk een 
afwijkend uiterlijk, door eigenzinnige kleding, een 
lichamelijk gebrek, zichtbare sporen van ziektes, of 
anderszins niet in een algemeen geaccepteerd hokje 
te plaatsen. Vooraf vertellen alle modellen hun 
verhaal. Onze recensent: “De fotografe wil op een 
positieve manier schoonheidsidealen en 
vooroordelen bestrijden. Ze geeft haar modellen een 
platform waar ze zich kunnen tonen zoals ze zijn, ze 
geeft hen de gelegenheid hun verhaal te vertellen 
over hun strijd en hun zelfacceptatie. Een visueel 
pleidooi voor acceptatie van lichamelijke diversiteit, 
eerlijk en rauw. Haar pleidooi voor de schoonheid 
van de imperfectie en de viering van diversiteit is 
bevrijdend, niemand hoeft zich te verbergen. Wel 
waarschuwt ze dat 'de inhoud van dit boek kan voor 
sommigen als schokkend ervaren worden'.” 

•  Henk Schulte Nordholt: ‘Is China nog te stoppen?’ 

China heeft zich in korte tijd opgewerkt tot 
economische grootmacht, o.a. door de werkplaats 
van de wereld te worden. Met als keerzijden niet 
alleen de uitbuiting en onderdrukking van de 
Oeigoeren, maar ook de daardoor ontstane 
afhankelijkheid van China, zoals de coronacrisis laat 
zien. Arnhem beëindigde onlangs de stedenband met 
Wuhan vanwege de situatie van de Oeigoeren. Die 
situatie, en ook die in Hongkong, laat zien hoe China 
met andersdenkenden omgaat. Daarin vooral schuilt 
een groot gevaar voor alle democratische landen, 
niet alleen in de dreigende economische 
overheersing. Onze recensent: ‘Xi streeft openlijk 
naar het vestigen van een Chinese wereldsuprematie 
tegen het midden van de eeuw. In meerdere 
opzichten vormt de Chinese eenpartijstaat een 
wezenlijke bedreiging voor de Westerse democratie. 
In deze prikkelende analyse schetst de sinoloog  
 
 
 

 
 
Schulte Nordholt op ter zake kundige wijze wat China 
onder leiding van de almachtige leider Xi drijft en hoe 
Europa (breder: het Westen) zich daartegen teweer 
kan en moet stellen. In economisch opzicht valt het tij 
niet meer te keren, maar de ideologische strijd moet 
voortvarend worden aangegaan. 
 
 
Fictie jeugd 

•   Arabische (prenten)boeken 

In het cluster Boeken; Turks/Arabisch worden negen 
kinderboeken aangeboden in geheel Arabische 
edities. Drie ervan zijn bekende titels, waarvan alleen 
De Grote Vriendelijke Reus als B-boek voor wat 
oudere kinderen bedoeld is. De overige titels zijn 
prentenboeken, waaronder het grappige verhaal over 
boekenboef Koen Konijn en het troostrijke Een boom 
vol herinneringen. De andere zes prentenboeken zijn 
niet eerder aangeboden in het Nederlands of een 
andere taal. Het zijn aantrekkelijk uitgevoerde 
prentenboeken over diverse onderwerpen. Door de 
geheel Arabische tekst zijn ze geschikt voor kinderen 
voor wie Arabisch de thuistaal is. Een aanwinst voor 
nieuwkomersklassen of meertalige omgevingen, 
zodat kinderen in hun eigen taal een populair 
leesboek kunnen lezen, of kunnen worden 
voorgelezen door Arabisch lezende volwassenen of 
oudere kinderen. 

    
 
Non-fictie jeugd  

•  In het fraaie prentenboek Als een boom brengt 
Maria Gianferrari een poëtische ode aan bomen en 
het bos en gebruikt zij bomen als krachtige metafoor 
voor de mens. Op warme toon vertelt de auteur 
waarom bomen zo bijzonder zijn. Op de kleurrijke 
illustraties zie je bomen in allerlei soorten, maten en 
kleuren met kinderen die eronder spelen en erin 
klimmen en met dieren die er zich thuis voelen. Met 
tips om bomen te redden en informatie over de 
anatomie van een boom. Dit boek met prachtige 
illustraties nodigt uit om keer op keer te bekijken.  
•  Wist je dat dieren ook fantastische vaders kunnen 
zijn? In Wild enthousiast over papa’s van Philip 
Bunting zie en lees je onder meer hoe emoevaders 
de kuikens verzorgen en papa zeepaardje de eitjes 
uitbroedt. Maar ze zijn niet allemaal perfect! Grappig 
vierkant prentenboek met gestileerde illustraties in 



 

 
natuurlijke kleuren. In dezelfde opzet verscheen Wild 
enthousiast over mama’s. Vanaf ca. 5 t/m 8 jaar.  

  
 
Dvd volwassenen 

•  Shaka King: ‘Judas and the Black Messiah’.  
Fred Hampton (1948-1969) wordt in 1968 voorzitter 
van de Black Panther Party in Chicago. Hij is een 
jonge, charismatische activist die zich keert tegen het 
politiegeweld tegen zwarte Amerikanen en strijdt voor 
vrijheid en zelfbepaling voor de zwarte 
gemeenschap. Omdat hij een hele generatie 
inspireert om in actie te komen tegen onderdrukking, 
zien de regering, de FBI en de politie van Chicago 
hem als een bedreiging. Een FBI-informant wordt 
ingezet om te infiltreren bij de Black Panthers, maar 
deze worstelt met zijn geweten: moet hij Hampton 
verraden of niet? Peter de Bruijn (NRC 15-6-’21): 
“een soms eenzijdig, maar overtuigend portret van in 
een de knop gebroken zwarte leider (…) Kaluuya 
speelt in de film inderdaad een beetje een ‘zwarte 
Messias’; een man zonder noemenswaardige 
gebreken of tekortkomingen. Dat de film toch niet 
volledig vervalt in persoonsverheerlijking is vooral te 
danken aan zijn genuanceerde spel” (4 sterren). 
Floortje Smit (16-6-’21): ‘De geschiedenis is zo 
complex als de mensen die hem maken, zegt King. 
Hij wijst niet met een beschuldigende vinger naar 
Judas, maar vooral naar het systeem dat mensen 
tegenover elkaar zet en zo Messiassen en Judassen 
creëert’ (4 sterren).  
  
 
Dvd-video (jeugd) 

•. Tom & Jerry van regisseur Tim Story is de tweede 

bioscoopfilm met het bekende duo in de hoofdrol. 
Alle dieren zijn geanimeerd, de andere personages 
zijn acteurs, onder meer Chloë Grace Moretz en 
Michael Peña. Jerry neemt zijn intrek in het chicste 
hotel van New York waar bruiloftsplanner Kayla druk 
bezig is met de voorbereiding voor ‘de bruiloft van de 
eeuw’. Wanneer Jerry ontdekt wordt, dreigt Kayla 
haar baan te verliezen. Ze huurt Tom in om de muis 
te vangen, maar dat leidt tot veel chaos.  
.  
 
Daisy-rom (volwassenen) 

•  In het griezelverhaal Orakel van Thomas Olde 
Heuvelt ontdekken de scholieren Luca en Emma in 
een mistbank in een bollenveld een gaaf zeilschip uit 
de 18e eeuw. Als Emma op onderzoek uitgaat, komt 
ze niet meer terug. Haar verdwijning is het begin van 
een reeks soms bloedstollende voorvallen met 
steeds vaker Luca als middelpunt. 
 
 

Vervallen aanbiedingen 

 
AVM 
De volgende titels uit AI-week 16 zijn vervallen: 
 
2021-12-4176, jrg. 2021, afl. 16, nr. 0330 
The matrix. Blade runner. 2001 : a space odyssey 
(Science fiction collection). De aanbieding vervalt  

 
vanwege een verkeerde mediumcode. Deze titel 
wordt binnenkort opnieuw aangeboden. De huidige 
bestellingen vervallen. U dient bij heraanbieding 
opnieuw te bestellen. PPN 432634967 
 
2021-12-4175, jrg. 2021, afl. 16, nr. 0340 
The matrix. Blade runner. 2001 : a space odyssey 
(Science fiction collection). De aanbieding vervalt 
vanwege een verkeerde mediumcode. Deze titel 
wordt binnenkort opnieuw aangeboden. De huidige 
bestellingen vervallen. U dient bij heraanbieding 
opnieuw te bestellen. PPN 432635025 
 
2021060274(DVD ) / 2021060277 (Blu-ray ) DC’s 
legends of tomorrow / seizoen 5  a.i.-week 11, 2021 
is niet leverbaar. De DVD / Blu- ray is naar 
verwachting pas eind van dit jaar beschikbaar voor 
Nederland. Uw bestelling wordt niet in nota 
gehouden. Is de releasedatum definitief bekend dan 
zal de DVD / Blu- ray opnieuw worden aangeboden 
in ons AVM weekaanbod. 
 
 
 
 



 

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 
 
Leeftijdsindeling 
2021-12-3891 Praag, Anna van. Het  
ppn 432476415 heksenhotel, leeftijdsindeling:
 B. De leeftijdsindeling wordt: 
 C.  
2013-29-2577  Gratz, Allan. De jongen die 
ppn 363420703 tien concentratiekampen 
 overleefde. Leeftijd was: C. 
 Leeftijd wordt: D.   
2019-46-1139  Maas, Sarah J. Huis van  
ppn 424381931  aarde & bloed (Crescent 
 City-serie ; deel 1), fictie 
 Jeugd met 
 leeftijdsaanduiding D. Wordt 
 fictie volwassenen.  
2020-10-4311  Maas, Sarah J. House of  
ppn 425885216  earth and blood (Crescent 
 City), fictie jeugd met 
 leeftijdsaanduiding D. Wordt 
 fictie volwassenen. 
2020-10-4311  Maas, Sarah J. House of  
ppn 425885216  earth and blood (Crescent 
 City), fictie jeugd met 
 leeftijdsaanduiding D. Wordt 
 fictie volwassenen. 
 
 
 
 



 

 


