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Mediaberichten
Bij dit nummer
Fictie volwassenen
• Van Neer, Anne-Laure: Joséphine
Een originele thriller die zich afspeelt in een
verzorgingstehuis. Joséphine heeft samen met
een aantal vrienden uit het verzorgingstehuis
een plan beraamd voor hun levenseinde. Met
giftige ingrediënten uit het gedeelde tuintje
willen ze zelf uit het leven stappen, om niet te
hoeven wegkwijnen op de Alzheimerafdeling.
Wanneer de directeur van het
verzorgingstehuis nieuwbouw wil plaatsen op
de plaats van de tuin, zullen ze er alles aan
doen om hem te stoppen. 'Joséphine' is vlot en
ongecompliceerd geschreven.
Anne-Laure Van Neer (Antwerpen, 1975) is een
Belgische schrijver. Al haar eerder uitgegeven
boeken werden genomineerd voor de Knack
Hercule Poirotprijs.
Non-fictie volwassenen
• Du Bois, W.E.B.: De ziel van zwart Amerika
Heruitgave van de klassieke beschouwing van
W.E.B. Du Bois uit 1903 over hoe raciale
vooroordelen doorwerken in het alledaagse
leven van zwarte mensen. Du Bois’
verhandeling staat aan de basis van de zwarte
vrijheidsstrijd van de twintigste eeuw, gaf een
aanzet tot een hernieuwd zwart bewustzijn en
voedde ook de latere strijd voor toegang tot
het hoger onderwijs. De filosoof beschrijft in
zijn essays onder andere hoe de zwarte mens
wordt gedwongen tot een ‘dubbel bewustzijn’,
waarbij ze zichzelf ook steeds door de ogen
van de witte mens zien. Het vertoog, waarin
het ideaal van het panafrikanisme centraal
staat, geldt als een mijlpaal in de AfroAmerikaanse literatuur. Voor geoefende lezers.
'De ziel van zwart Amerika' werd oorspronkelijk
gepubliceerd in 1903; dit is de eerste
Nederlandse vertaling.

Fictie jeugd
• Melin, Mårten: Serum
Maya (ca. 16) heeft een muziekband met haar
vriend Tim: Serum. Serum is tegen racisme,
seksisme en homofobie, en ze hebben groot
succes — misschien kunnen ze zelfs een
platencontract krijgen. Maar dan is opeens
alles anders. Twee leden van de band willen
stoppen, en Tim heeft het over verhuizen naar
Amsterdam. Dat betekent het einde van de
band. De wereld van Maya lijkt in te storten. Of
is er een oplossing? Een makkelijk lezenverhaal over liefde voor muziek, vriendschap
en volwassen worden. Het boek maakt deel uit
van de serie: 'De Leesstraat'.
'Serum’ is geschreven voor NT2-lezers op A1 en
A2 niveau en is met 36 blz. in één avond uit te
lezen. Vanaf ca. 15 jaar.
Non-fictie jeugd
• Vendel, Edward van de: Ik juich voor jou
Het boek bundelt zeventien gedichten over
atleten, stuntelaars, kampioenen en verliezers.
Een originele dichtbundel voor kinderen over
sport. De gedichten zijn in verhalende stijl
geschreven. 'Ik juich voor jou’ is rijkelijk
voorzien van kunstzinnige kleurenillustraties
van sportende, vermenselijkte dieren van Wolf
Erlbruch. Wolf Erlbruch (Wuppertal, 1948) is
een van de bekendste en ook de meest
bekroonde illustrator van Duitsland. Hij won
o.a. in 2016 de Hans Christian Andersenprijs.
Edward van de Vendel (Leerdam, 1964) is een
wereldberoemde Nederlandse auteur, vertaler,
muzikant en dichter. Hij schreef meer dan
zestig boeken. Zijn werk werd in meer dan
vijftien landen uitgegeven en won meerdere
literaire prijzen, zoals de Gouden Lijst, de Jenny
Smelik-IBBY-prijs en de Woutertje Pieterse
Prijs. Geschikt voor kinderen vanaf ca. 11 jaar.

Buitenlands jeugd
• Dawnay, Gabby: The Library Book
In dit grappige boek gaat een groep kinderen
op bezoek bij een bibliotheek. Al op de eerste
bladzijde heeft de goede observant door dat er
één kind minder enthousiast is. Dat is Zach.
Het verhaal zoomt in op hem en zijn vriendje
Ro. Ro trekt alles uit de kast om Zach
geïnteresseerd te krijgen voor een mooi boek,
waarbij een brede variatie aan boeken en
boeksoorten voorbij komt. In de illustraties
wordt op een humoristische manier de realiteit
van de bibliotheek gecombineerd met de
fantasiewereld uit de boeken. Dat levert
bijzonder rijke prenten op met heel veel details
om te ontdekken samen met een kind. Meer
belezen lezers zullen ook de knipoogjes naar
andere prentenboeken herkennen. Het Engels
is op rijm en leest voor in een prettig en
vloeiend ritme, waardoor de tekst nog meer
gaat leven. Groot prentenboek met
fantasierijke illustraties. Goed bruikbaar voor
leesbevordering. Vanaf ca. 4 jaar.
Dvd-video volwassenen

• After Yang:

In de nabije toekomst heeft iedereen een robot
in huis, waaronder Jack (Colin Farrell) en zijn
vrouw Kyra (Jodie Turner-Smith): hun androïde
Yang fungeert als oudere broer voor hun
adoptiedochter Mika. Wanneer Yang het
begeeft, wil Jack er alles aan doen om de
geliefde robot te herstellen. Tijdens deze
zoektocht leert Jack de wereld opnieuw te
bekijken en de connectie met zijn vrouw en
dochtertje te hervinden. IMDb score: 7/10.

Dvd-video jeugd

• The Bad Guys:
In deze nieuwe actiekomedie van
DreamWorks Animation staat een topteam
van criminele dieren voor hun grootste
uitdaging ooit: brave burgers worden. Het
beruchte team van de Foute Jongens bestaat
uit vijf vrienden: charmante zakkenroller Mr.
Wolf, doorgewinterde kluizenkraker Mr. Snake,
koele meester in vermommingen Mr. Shark,
krachtpatser met een kort lontje Mr. Piranha
en de scherpe ervaren hacker Ms. Tarantula,
alias "Webs". Na jarenlang ontelbare
roofovervallen te hebben gepleegd, worden de
meest gezochte criminelen toch een keer
gepakt. Mr. Wolf sluit een deal (al is hij niet van
plan om zich eraan te houden) om te
voorkomen dat ze de gevangenis in moeten:
de Foute Jongens worden goed. Begeleid door
hun mentor Professor Marmalade, een
arrogante (maar schattige!) cavia, proberen de
Foute Jongens iedereen wijs te maken dat ze
veranderd zijn. Maar intussen komt Mr. Wolf
erachter dat goed doen hem de acceptatie
oplevert die hij altijd al gewild heeft. Als er dan
een nieuwe schurk de stad onveilig maakt,
moet Mr Wolf de rest overtuigen om de ‘Goede
Jongens’ te worden. IMDb score: 7/10
Daisy-rom (jeugd)
• Griffiths, Andy: Ontzettend smerig
Integrale weergave van het gelijknamige boek
(a.i.-week 05, 2022, bestelnummer:
2021265942). 'In het universum van Griffiths en
Denton bestaat het begrip ‘te flauw’ niet. In dit
derde deel van een serie, na 'Ontzettend
irritant' (2019) en 'Ontzettend stom' (2020), zit
er weer geen bodem aan het niveau van de
grappen. Poep, kots, boeren, spruitjes, dode
vliegen: als het smerig is dat mag het erin. De
inhoud bestaat uit losse verhaaltjes, strips
lijstjes en cartoons. Meestal is de hoofdrol voor
het jongetje Andy. Onmogelijk om niet in te
willen beginnen door de toegankelijke stijl. (...)
Tekenend is een 18 pagina's lang gedicht dat
door de poëtische kwaliteiten van vertaler
Edward van de Vendel heerlijk soepel leest,
maar dat dan wel weer 69 voetnoten heeft die
dat ritme verstoren. (...) Van de makers van de
populaire serie 'De waanzinnige boomhhut' en
(de eerste buitenlandse) auteurs van het
Kinderboekenweekgeschenk 2022. Vanaf ca. 9
jaar, ook voor iets oudere kinderen die niet van
lezen houden..' Voorgelezen door een
mannenstem.

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
Genre-indeling
2022-14-2690
ppn 435813900

Klinkhamer, Rini.
Murphy slaw.
De titel heeft als genres
HU, SP gekregen. Dit
moet zijn: SP. HU.

2022-11-1062
ppn 435614983

Cox, Nathalie.
Mij niet gezien!
De titel heeft als genres
RO, DE gekregen. Dit
moet zijn: RO.

2021-44-2444
ppn 435356372

Vegt, Han van der.
Een fellere zon.
De titel heeft de genres
PO, HI, SF gekregen. Dit
moet zijn: SF.

2022-15-3598
ppn 435694944

Bothe, Bard.
Rugzak met ongemak.
De titel heeft de genres
PS, FA gekregen. Dit
moet zijn: FA.

2021-46-3871
ppn 436244721

Shalev, Zeruya.
Lot.
De titel heeft PS, FA
gekregen. De genres
moeten zijn: FA, PS.

