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Mediaberichten
Bij dit nummer
Fictie volwassenen

• Het licht van Luna Park bevat twee tijdslijnen,
twee verhaallijnen en gaat over twee vrouwen. De
levens van een verpleegster die zich in 1926 hard
maakt voor premature baby’s en een vrouw wiens
wereld instort in 1950 zijn met elkaar verweven.
Addison Armstrong hanteert een prachtige schrijfstijl
en weet de strijd van de vrouwen en hun emoties
zeer fraai te verwoorden.
Non-fictie volwassenen
• Evi Aarens: Disoriëntaties. Evi Aarens (2000) is
een nog jonge dichter en een dochter van een
Engelse moeder en Nederlandse vader. Hoewel
opgegroeid in Londen besloot ze in 2016 in het
Nederlands te gaan schrijven. En ze pakt hier uit met
een bundel van maar liefst 211 samenhangende
sonnetten in 14 cycli, waarin ze gedachten, levensgebeurtenissen en ervaringen doorloopt. Volgens de
achterflap: ‘een hartstochtelijk pleidooi voor de
verbeelding, verpakt in een universeel verhaal over
de emancipatie van vrouw en man, het verlangen
naar kennis en het recht op rebellie.’ Onze recensent:
‘Wie geraakt wordt door de rijmregels zal voor het
lezen veel tijd nodig hebben. Waarmee niet gezegd is
dat deze kunst moeilijk te doorgronden is. Integendeel: elk sonnet vormt feitelijk een hoofdstuk waarin
je je moet vastbijten. Samengevat: een interessant
literair werk dat voor poëzieliefhebbers zeer aantrekkelijk is.’
• Anja Diender: Ze moeten altijd mij hebben.
Bij rebellie tegen gezag wordt vaak repressief
opgetreden, o.a. omdat rebellen hun punt vaak met
‘bijkomende schade’ maken. Minder vaak wordt
gekeken naar de oorzaak of achtergrond van die
rebellie, terwijl dat vaak toch wel op zijn plaats zou
zijn. Zeker als die rebellie voortkomt uit onrechtvaardigheid of een gevoel van onrechtvaardigheid.
Anja Diender is een academicus met werkervaring in
de gemeentelijke ruimtelijke ordening, met probleemjongeren, als zorgcoördinator in het onderwijs en als
coördinator van een time-outvoorziening. Ze deed
n.a.v. een dramatische gebeurtenis op eigen initiatief
onderzoek naar het (on)rechtvaardigheidsperspectief,
het ontstaan ervan en de gevolgen ervan, zoals de
ontwikkeling van probleemgedrag, leerproblemen en
psychische stoornissen bij jongeren. Onze recensent:

‘Het betreft een indrukwekkende studie over een
groeiend maatschappelijk probleem, waarvan de
wortels ondergronds leken en nu door Anja Diender
worden blootgelegd. Een belangwekkend boek want
onderkenning van onrechtvaardigheid is van groot
belang. Een aanrader.’
• Thomas Hontelez: De stille school. De docenten
levensbeschouwing van het Thomas a Kempis
College stuurden hun leerlingen tijdens de corona
lockdown een uitnodiging om in een brief te vertellen
over hun ervaringen en gevoelens. Velen gaven
daaraan gehoor en deze brieven vormen de hoofdmoot van dit boek, dat verder ook de uitnodiging, de
inleiding 'Het puberbrein en de coronamaatregelen'
van universitair docent Klinische Ontwikkelingspsychologie Dr. Nikki Lee en het stuk 'Lessen uit de
brieven' van docent en samensteller Thomas
Hontelez bevat. Onze recensent: ‘Iedereen die te
maken heeft met kinderen in coronatijd zou dit boek
moeten lezen (…) een zeer informatieve én ontroerende aanvulling op wat in de media te horen is
(…) dit boek met ook ontroerende foto's van leerlingen op hun kamer, is zeer de moeite waard.’
Fictie jeugd
• In Verlegen Vliertje moet een verlegen konijntje,
dat het liefst de hele dag binnen blijft om te tekenen
in de verlaten brievenbus waar ze woont, al haar
moed verzamelen om een bijzondere brief bij de
maan te bezorgen. Een bijzonder fraai prentenboekendebuut met opvallende illustraties in gedempte kleuren met felgekleurde accenten.
Vanaf ca. 4 jaar.
Non-fictie jeugd
• In Esdra : het verhaal van een bijzondere
sledehond van Stefan Goris & Stijn Moekaars vertelt
de hond zelf hoe hij samen met zijn baasje wereldkampioen werd. In het vrij grote boek wordt het
verhaal afgewisseld met verhalen van acht andere
fictieve, honden en allerlei informatie over (slede)honden. Geïllustreerd met veel kleurenfoto's en
pentekeningen. Leuke aanvulling voor de collectie.
Voor o.a. de vele hondenliefhebbers vanaf ca.
10 jaar.

Buitenlands jeugd
• The lucky list van Rachael Lippincott is een goed
geschreven verhaal over rouwverwerking, verliefdheid en eigen keuzes maken. De moeder van Emily
(17) overleed drie jaar geleden en Emily worstelt nog
steeds met dit verlies. Als Emily met vriendin Blake
haar bucketlist vindt, besluiten ze de lijst af te gaan
werken. Gedurende deze reis doet Emily een aantal
ontdekkingen over wie ze wil zijn. De vertaling
'Bucketlist vol geluk' is ook in deze a.i.-week
opgenomen. Vanaf ca. 15 jaar.
Buitenlands volwassenen
• Das perfekte Grau van Salih Jamal, een Duitse
auteur (1966) met Palestijnse wortels, gaat over vier
door het lot zwaar beproefde mensen die in een
shabby hotel aan de Oostzee belandt zijn en als
goedkope werkkrachten worden misbruikt. Zij besluiten ervandoor te gaan. Met veel gevoel voor de
juiste woordkeus geschreven. De schrijfstijl is bijna
poëtisch en zeer meeslepend, waardoor deze roman
veel lezers zal aanspreken. Buitengewoon aanbevolen.
Dvd en blu-ray (volwassenen)
• Emerald Fennell: Promising Young Woman.
Een film maken over iets afschuwelijks als
verkrachting is geen makkelijke opgave, welke
verpakking je ook kiest. Recensente Pauline Kleijer
(Volkskrant 28-4-’21): ‘Promising Young
Woman mag zich dan vermomd hebben als een
wraakfilm, Fennell stelt eigenlijk iets anders aan de
orde: de onmacht van slachtoffers van seksueel
geweld, het verdriet en de woede. Cassie is helemaal
geen heldin, ze is een wandelende puinhoop. Dat
Promising Young Woman geen fijne gevoelens oproept, is dan ook alleen maar passend. Als Fennell
haar kijkers een eenvoudige oplossing had voorgeschoteld, zou dat pas echt bitter zijn. Haar film,
verpakt in snoeppapier, is een grimmig statement
over de kwetsbaarheid van vrouwen, maar ook over
de zinloosheid van vergelding’ (4 sterren). Belinda
van de Graaf (Trouw 29-4-’21) sluit zich daarbij aan:
‘Geen film dus voor een gezellig avondje uit, geen
feministische wraakthriller die je joelend achterlaat.
Fennell zet eerder een onprettig, ontregelend en
confronterend betoog op over de impact van aanranding en verkrachting en de diepte van het trauma’
(3 sterren). Sabeth Snijders (NRC 27-4-’21) over de
‘mokerslag’ die de film aan het eind uitdeelt: ‘Als het
erop aankomt, delven vrouwen meestal het onderspit
bij een fysieke confrontatie met een mannelijke
dader, daar veranderen #metoo, rechtszaken of meer
genuanceerde wraakfilms niets aan. Dat is een
realiteit die, juist als je hem in zuurstokkleuren
presenteert, bitter blijft en binnenkomt’ (4 sterren).

Dvd-video (jeugd)
• In de Franse animatiefilm Hallo wereld van AnneLise Koehler en Éric Serre zien we hoe tien dieren
geboren worden of uit het ei kruipen in en langs de
rivier of in het bos. De dieren ontdekken wie ze zijn,
ze eten en groeien en leren over eten en gegeten
worden. De film is gemaakt in een combinatie van
stop-motionanimatie, tekeningen en schilderijen. Alle
dieren zijn van stof en papier-maché, waarbij het
materiaal zichtbaar blijft. Bibi Dumon Tak maakte op
basis van deze film het prentenboek Zomaar een
dag, bij zomaar een vijver.
Games (jeugd)
• De opdracht in het dansspel Just dance 2022 is:
zoek een leuk dansnummer uit en probeer samen
met je vrienden of familie de bewegingen van de
danscoaches op het scherm zo goed mogelijk na te
doen. Een kleurrijke en vrolijke partygame voor
iedereen die van dansen houdt. Op de danslijst staan
veertig nummers van onder meer Imagine Dragons,
Ciara, Beyoncé en Katy Perry.
Daisy-roms (jeugd)
• Ilona de Lange schrijft in Help! Een klas zonder
meester over de klas van Sam. Groep 8 van De
Vuurvogel heeft de leukste meester van het land,
maar meester Pieter gaat weg en er is niet zomaar
een vervanger. Sam en zijn vrienden willen niet dat
hun groep acht verdeeld wordt, dus gaan ze zelf op
zoek naar een vervanger.

Vervallen/gewijzigde aanbiedingen
Boeken
2021-12-4223,
jrg. 2021, afl. 42,
nr. 0231
ppn 432608117

Schaap, Annette.
De meisjes : zeven
sprookjes. Deze aanbieding
vervalt omdat hij in de verkeerde categorie is ingedeeld. De titel moet ingedeeld worden als jeugd fictie
met de leeftijdsaanduiding B.
De titel wordt in deze week
(a.i.-week 43, 2021) opnieuw
aangeboden.

AVM
DVD
2021-27-1184
jrg. 2021, afl. 32,
nr. 0303
ppn 433732407

Cry wolf. Deze aanbieding
vervalt omdat de verkeerde
film werd vooraangeboden.
Alle bestellingen vervallen.
Het gaat namelijk om een
Deense tv-serie, die in a.i.week 43, 2021 alsnog wordt
aangeboden. U dient
opnieuw te bestellen.

Wijziging aantal dvd-video’s
2021-24-4289
ppn 433362014

Rocco Schiavone.
Seizoen 4. Deze werd
aangeboden met 2 dvdvideo’s. Seizoen 4 bestaat
echter uit 2 afleveringen en
wordt geleverd met 1 dvdvideo.

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
Boeken
Trefwoorden
2020-11-4485
ppn 425856399

Senger, Valentin. De jongen
uit de Kaiserhofstraße, met
het trefwoord: Wereldoorlog
II; Duitsland; verhalen. Deze
titel wordt als fictie
aangeboden.

SISO
2020-47-0697
ppn 430494777

2020-11-4485
ppn 425856399

Sherif, Vamba. Ongekende
liefde, met de SISOpresentatie Vamba. De
SISO-presentatie wordt:
Sherif. Tevens moet de
opmerking ‘waar’ verwijderd
worden.
Senger, Valentin. De jongen
uit de Kaiserhofstraße, met
het SISO-nummer: Duitsland
945.3. Deze titel wordt als
fictie aangeboden.

PIM
2020-11-4485
ppn 425856399

Senger, Valentin. De jongen
uit de Kaiserhofstraße, met
de PIM-categorie 20
Geschiedenis en het PIMtrefwoord Wereldoorlog II.
Deze titel wordt als fictie
aangeboden.

