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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 

Non-fictie jeugd 

In navolging van de vele bijbels voor kinderen 
verscheen nu De Koran: uitleg voor kinderen van 
Abdulwahid van Bommel (1944). De mooi verzorgde 
uitgave maakt de Koran begrijpelijk voor kinderen. De 
auteur is (of was?) hoogleraar aan de Islamitische 
Universiteit van Rotterdam en werkt als imam in 
verschillende moskeeën. Het is geen letterlijke 
vertaling van het voor moslims heilige boek. Op 
speelse wijze wordt kennis gemaakt met o.a. de 
verhalen over de schepping en de profeten. Via 
interactieve vragen worden kinderen uitgenodigd om 
vragen te stellen over hun geloof en de omgang 
daarmee in Nederland. De uitgave is spaarzaam 
geïllustreerd met kleurenillustraties. Karen Woets 
(1966-2016), o.a. expert op het gebied van kinder- en 
jeugdliteratuur, heeft de eindredactie en 
tekstcorrectie gedaan. Voor thuis, de moskee, de 
bovenbouw van islamitische scholen en andere 
belangstellenden.  

Insecten zijn in zowat alles kampioen! Zo ontdek je in 
Het wonderlijke insectenboek van Bart Rossel dat ze 
de sterkste, nuttigste, lastigste en succesvolste 
dieren op aarde zijn. Allerlei weetjes komen in een 
humorvolle stijl voorbij, waarbij kinderen ook 
regelmatig worden aangesproken. Behalve het grote 
formaat (38 cm) en de mooie vormgeving valt de 
uitgave op door de fraaie levensechte 
kleurenillustraties van de insecten.     

 
Dvd en blu-ray 

In 2007 verscheen het platenboek Griezelen met 
Lucebert. Hierin vertelt Lydia Rood aan de hand van 
20 schilderijen van beeldend kunstenaar Lucebert het 
verhaal over Pol die bij zijn opa en oma logeert en 
wegvlucht naar de straat. Daar ontmoet hij allerlei 
vreemde wezens, zoals de Vrouw met de Drie 
Borsten, de Tongenman, Steekneuzen en de 
Menseneter. Dit verhaal is nu op dvd verschenen, 
voorgelezen door Rood zelf. Eerder werd het boek 
ook uitgebracht als e book en als luisterboek (mp3-
download). Zeer geschikt voor de Kinderboekenweek 
2017. Op YouTube en Luisterrijk zijn voorproefjes te 
vinden. 

De Nederlandse student Tim Smit kreeg in 2009 veel 
aandacht op YouTube met zijn korte film What's in 
the box? vanwege de opmerkelijke visuele effecten. 
Zijn Amerikaans-Nederlandse regiedebuut Kill switch 
dat hieruit is voortgekomen speelt in Amsterdam in 
de nabije toekomst. Een groot deel van de film is 
gefilmd in ‘first person shooter-perspectief’, zoals in 
een videogame. Een spectaculaire film met veel 
speciale effecten. Hoofdrolspelers zijn Dan Stevens, 
Bérénice Marlohe, Tygo Gernandt en Charity 
Wakefield.  

Het speelfilmdebuut In the crosswind van de Estse 
regisseur Martti Helde is gebaseerd op de brieven en 
dagboeken van Erna Tamm. In juni 1941 worden op 
bevel van Stalin ruim 40.000 mensen uit Estland, 
Letland en Litouwen gedeporteerd naar Siberië. Een 
van hen is Erna (Laura Peterson) uit Estland, een 
jonge vrouw die met haar dochtertje in een 
vrouwenkamp zit, gescheiden van haar man. In 
briefvorm schrijft ze aan haar man over haar harde 
leven. Erna heeft het gevoel dat de tijd stilstaat, 
daarom koos Helde voor een bijzondere vorm: bijna 
de hele film bestaat uit zwart-witte tableaux vivants, 
waarop bijna niets beweegt.  

 
Buitenlandse fictie 
 
• In week 34 (2017) is er de tweede extra aanbieding 
van dit jaar van Engelse titels speciaal bedoeld voor 
middelbare scholieren. In dit pakket zijn 20 titels 
opgenomen waaronder klassiekers als Emma van 
Jane Austen, Jamaica Inn van Daphne Du Maurier, 
en Hamlet en A Midsummer Night’s Dream van 
William Shakespeare maar ook moderne titels als 
Eclipse van Stephanie Meyer, The Wave van Rhue 
Morton, The Cement Garden van Ian McEwan en 
Love Story van Erich Segal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vervallen aanbiedingen 
 
Boeken 
 
Hoofdwoord 
 
2016-46-3624 
Walliams, David. Help! Een slang in de klas met de 
indeling AK. De Expresstitel heeft als genre sc 
(school) gekregen. De genres moeten zijn: di (dieren) 
en als tweede genre sc (school). PPN 411108743 
 
2017-16-3733 
Verhoef, Esther. Nazomer. De Expresstitel heeft als 
genre th (thriller) gekregen. Het genre moet zijn: ps 
(psychologisch verhaal). PPN 41092458X 
 
Leverbaarheid 
 
2016-47-4144, jrg. 2017, afl. 10 
Johansen, Erika. The fate of the tearling. De titel is in 
aflevering 10-2017 aangeboden maar kan niet 
worden uitgeleverd. De bestellingen op dit 
bestelnummer worden afgemeld.  
De titel is in ai-week 33-2017 opnieuw aangeboden 
met bestelnummer 2017-25-2786 (ppn 411309544). 
U kunt hierop opnieuw bestellen. PPN 40803341X 
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