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‘Onlangs zag ik in een trein een man die een boek las.  

 Verder was hij volkomen normaal.’  M. Callewaert 

Inleiding 

Vandaag is het  

de internationale dag van de schoolbibliotheek  

met als doel jongeren voor hun schoolbib warm te maken. 

In dit zakboekje vind je een gevarieerde selectie van mooie, 

soms leuke maar altijd interessante titels uit onze rijke 

collectie.  

Blader er eens door en lees de tips / de citaten.  

Word je enthousiast?  

Al deze titels en nog véél meer kunnen via de website van de 

Cultuurbibliotheek (http://www.cultuurbibliotheek.be)  

gereserveerd en uitgeleend worden . 

 

Kom gerust eens op ontdekkingstocht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. De meeste recensies werden vrij ontleend aan het in onze 

bib aanwezige tijdschrift ‘Leeswolf’. 

 



   

‘Het genot van het lezen wordt verdubbeld als men met iemand 

 samenwoont  en dezelfde boeken deelt.’  K. Mansfield 

Biologie 

Korte inhoud 

Hormonen zijn krachtige chemische 

boodschappers met een complexe 

werking.  

Dit boek geeft een overzicht van wat 

hormonen juist zijn, hoe ze doorheen 

de geschiedenis bekeken werden, wat 

het effect van ons overdadig 

hormonengebruik is of hoe ze 

huishouden in een tienerlichaam. 

Wie zelf een puber is of/en tot de 

oren in de stress zit, is toe aan deze 

goede inleiding tot de hogere 

hormonale machten. 

Auteur 

PARRY, Vivienne 

Titel 

De waarheid over hormonen. Wat gebeurt er met ons als we 

verliefd, huilerig, prikkelbaar of ronduit onuitstaanbaar zijn. 



   

‘Net als een boek waardeloos is voor wie niet geleefd heeft, zo gaat 

het leven voorbij aan wie niet heeft gelezen.’ J. Goudsblom 

Engels  

Korte inhoud 

In de eerste vier hoofdstukken wordt 

een sprekend beeld geschetst van 

Tolkien en zijn werk. Door het vijfde 

hoofdstuk, ‘Tolkien en fantasy’, is dit 

boek meer dan alleen maar een werk 

over Tolkien. Het is een 

uitstekende inleiding tot de 

fantasy, waarin Tolkien een 

belangrijke maar geen 

allesoverheersende rol krijgt 

toebedeeld. 

“De inspirerende Tolkien” gaat in op 

de uitbeeldingen waartoe Tolkiens werk heeft geïnspireerd: van 

grafiek, posters en kalenders tot toneel, film en muziek.  

Met “Apologie van een Tolkien-liefhebber” besluit Vanhecke 

met zijn persoonlijke plaatsbepaling, waarbij literaire meningen 

niet geschuwd worden. Een uitstekend boek. 

Auteur 

VANHECKE, Johan 

Titel 

In de ban van de Hobbit. 



   

‘Un beau livre, c’est celui qui sème à foison les points d’interrogation.’ 

J. Cocteau 

Frans  

Korte inhoud 

Hoe schrijnend tijdens WO I de 
situatie van de soldaten in de 
loopgraven  was, kun je lezen in 
“Un long dimanche de 
fiançailles”, het boek dat onlangs 
verscheen bij de gelijknamige 
film. 
De Franse regisseur Jean-Pierre 

Jeunet verfilmde het boek van Sébastien Japrisot. De roman 
vertelt over de ellende aan het Sommefront, maar vertelt 
ook een liefdesverhaal waarin de redeloze hoop van de 
vrouwelijke hoofdfiguur genoeg menselijkheid aan het geheel 
geeft om een dragelijke filmervaring te kunnen bieden. Want 
het verhaal gaat ook over hoe soldaten die zich ten einde raad 
verminkten of die totaal gedesoriënteerd raken, werden 
afgestraft en afgeslacht. 
Op de authentieke foto’s van het front hebben de soldaten 
vaak een bijzondere en zeer aangrijpende blik in hun ogen, een 
mengeling van angst, spanning en wanhoop. Ook de originele 
cartoons vertellen, zoals alleen humor dat kan, over de pijnlijke 
absurditeit van deze oorlog. 

Regisseur + auteur: 

JEUNET Jean-Pierre naar de roman van JAPRISOT Sébastien. 

Titel 

Un long dimanche de fiançailles. (DVD & boek beschikbaar)



   

‘Ein Buch ist ein gar schönes Ding, ein Gelehrter ist noch viel werter, 

doch beide vereinigt wieder gering das ganze heißt: Buchgelehrter.’ 

F. Grillparzer. 

Fysica 

Korte inhoud 

Van ‘A brief history in time’ zijn 

zoveel exemplaren over de toonbank 

gegaan dat ongeveer 1 op 750  

aardbewoners er een exemplaar van 

zou moeten bezitten. Stephen 

Hawking is in staat geweest om zijn 

bestseller te herschrijven voor een 

ruimer publiek in een versie die de 

voornaamste denkbeelden wat 

langzamer en op een eenvoudiger 

niveau behandelt. Uiteraard wordt ook verslag gemaakt van de 

vooruitgang die de afgelopen tijd werd geboekt bij het zoeken 

van een theorie die alle natuurkrachten verenigt. Een 

boek vol enthousiasme zonder te ingewikkeld te worden. Korte 

hoofdstukken, mooie illustraties, boeiend, aanschouwelijk 

en meeslepend, al blijft het geen eenvoudige materie. 

Auteur 

HAWKING Stephen en MLODINOV Leonard 

Titel 

Een korte geschiedenis van de tijd. 



   

‘Boeken zijn als een bijl die het ijs van ons bewustzijn splijt.’ 

F. Kafka 

Gedragswetenschappen  

Korte inhoud 

Het is als met filmklassiekers die je bijna 

allemaal één of meerdere keren hebt gezien, 

maar waarbij je je er toch niet aan ergeren 

kunt dat ze elk jaar opnieuw in de 

bioscoopzalen hernomen worden. Want voor 

de generaties na ons zal het een eerste 

noodzakelijke kennismaking zijn. Zo gaat het 

ook met de verhalen die in “De box van 

Skinner: de beroemdste experimenten uit de psychologie” 

worden verteld. 

Oude maar niet minder belangrijke vragen als het bestaan van 

de vrije wil, de gevaren van conformisme en gehoorzaamheid, 

de twijfelachtigheid van onze waarneming en oordeelsvermogen 

en de ethische aspecten van sommige psychologische 

experimenten worden aan de lezers voorgesteld. Dit 

alles in een vlot leesbaar geheel gegoten en met een 

persoonlijke toets van de auteur. 

Auteur 

SLATER, Lauran 

Titel 

De box van Skinner. De beroemdste experimenten uit de 

psychologie. 



   

‘Men begint met het verbranden van boeken en eindigt 

 met het verbranden van mensen.’  H. Heine 

Geschiedenis 

Korte inhoud 

Guibert, Lefévre en Lemercier 

combineren hun talenten tot 

een visueel en narratief 

spektakel dat een voorbeeld 

mag zijn voor het vermengen 

van verschillende media. In 

opdracht van Artsen Zonder 

Grenzen trok fotograaf Lefévre 

in 1986 naar Afganistan om 

te zien hoe een AZG-

expeditie doorheen dit 

woeste land te werk gaat. 

Lefévre vertelde zijn verhaal 

aan Guibert, die het van beelden voorzag. Zo krijgen we een 

knappe mix van tekeningen en foto’s te zien, die vooral 

vanaf deel twee naadloos in elkaar overlopen. O.m. voor deze 

overgangen is Lemercier verantwoordelijk, die naast de 

inkleuring ook de lay-out voor zijn rekening nam. Een uniek 

stripverhaal. 

Auteur 

GUIBERT Emmanuel, LEFEVRE Didier en LEMERCIER Frédéric 

Titel 

De fotograaf 



   

‘Een huis zonder boeken is als een lichaam zonder ziel.’ 

M.T. Cicero 

Latijn  

Korte inhoud 

In de oudheid waren 
wagenrennen (naast de 
gladiatorengevechten) dé Romeinse 
passie. Op een grote dag zaten zo’n 
150 000 uitzinnige supporters in het 
circus Maximus te Rome. Ze kwamen 
uit alle lagen van de bevolking: zowel 
uit de aristocratische bovenlaag als uit 
het ‘plebs’, het gewone volk. Allemaal 
juichten ze hun favorieten even 
fanatiek toe. Weinig is daarover 
echter terug te vinden in de 
geschriften uit die periode en in die 
teksten houden de auteurs (zonder 
uitzondering uit de elite) de schijn 

hoog dat ze enkel geestelijk hoogstaand vermaak konden 
waarderen. 
Sterk tot de verbeelding sprekend  is het hoofdstuk ‘een 
dag in het Circus Maximus’.  
Met zijn toegankelijke stijl en aanpak mikt Meijer telkens op 
een breed publiek. Eens te meer bewijst hij met dit boek dat 
een laagdrempelig werk niet per se aan historische of 
wetenschappelijke waarde hoeft in te boeten. 

Auteur 

MEIJER, Fik J.A.M 

Titel 

Wagenrennen. Spektakelshows in Rome en Constantinopel. 



   

‘Hoe goedkoper de mens wordt, hoe harder hij schreeuwt over het dure boek.’ 

J. den Haan 

Lichamelijke Opvoeding 

Korte inhoud 

Het dunne boekje is volgestopt met 

uitgebreide achtergrondinformatie, 

waar nodig met anatomische 

tekeningen. Je komt erachter wat je 

voelt bij een blessure, hoe die 

waarschijnlijk ontstaan is, wat je van 

de dokter te horen krijgt en hoe je de 

blessure in de toekomst kan 

voorkomen. Vervolgens krijg je per 

lichaamsdeel een work-out om de 

getroffen zone te herstellen en te 

versterken. De oefeningen worden 

goed uitgelegd en worden nog verduidelijkt door foto’s. Een 

handige gids voor elke amateursporter. 

Auteur 

KITA, Joe 

Titel 

Sportblessures voorkomen. 

 



   

‘Wanneer een hoofd en een boek tegen elkaar botsen en het klinkt hol, 

 ligt dat dan altijd aan het boek?’ G. Lichtenberg 

Muzikale Opvoeding 

Korte inhoud 

Popmuziek wordt door de 

ernstige muziekpers vaak nog 

beschouwd als een 

minderwaardige muziekvorm die 

alleen een zekere vergankelijke 

amusementswaarde heeft in 

tegenstelling tot de ernstige 

muziek die eeuwigheidswaarde 

bezit. Tijd dus om ook de 

hedendaagse lichte muziek aan 

een nader onderzoek te 

onderwerpen. Keunen is docent 

aan de Rockacademie, de eerste 

school die een opleiding verschaft aan jongeren die een 

carrière in de wereld van de pop ambiëren. Het werk leent 

er zich toe om op een interactieve manier gebruikt te 

worden. 

Auteur 

KEUNEN, Gert 

Titel 

Pop! Een halve eeuw beweging. 



   

‘Een boek moet lumineus zijn, maar niet volumineus.’ 

Bovee 

Natuurwetenschappen  

Korte inhoud 

Van kernfysica tot evolutiebiologie, 

het komt allemaal spelenderwijs aan 

bod. Hierbij wordt behoorlijk diep op 

de materie ingegaan. De auteur 

gebruikt vaak heel mooie beelden. 

Ook de raakvlakken tussen 

wetenschap en filosofie worden mooi 

in beeld gebracht. 

Uiteindelijk is dit boek ook niet 

bedoeld als een praktische 

handleiding, maar eerder om 

mensen warm te maken voor de 

wondere wereld van de 

wetenschap. En daar is het alvast bijzonder goed in geslaagd. 

Auteur 

MOLS, Bennie 

Titel 

Doos van licht, lucht en liefde. Yotta en Yocto op zoek naar de 

bouwstenen van onze wereld. 



   

‘Selfactivity, which is the best effect of any book.’ 

Th. Carlyle 

Nederlands  

Korte inhoud 

In oktober 1999 stuurde de 
anderglobalistische beweging in real 
time beelden over het internet van 
gewelddaden die tegen betogers 
gepleegd werden door de politie van 
Seattle. Het media-activisme was 
geboren. Mede dankzij figuren als 
Michael Moore zit het fenomeen nog 
steeds in de lift. 
Media-activisme is ontstaan uit de 
onvrede over de klassieke en 
commerciële media. De kritische 
analyse van deze media is dan ook het 
uitgangspunt van de auteurs. Ze gaan op 
zoek naar de mechanismen die ‘juiste’ 

verslaggeving in de weg staan. “Media-activisme” is op zijn 
zachtst uitgedrukt ‘anders’ objectief, maar biedt wel een 
verfrissende en vaak ook verontrustende kijk op de dingen. 
Ook wie niet van plan is media-activist te worden, zal na het lezen 
van dit boek en de vele praktijkvoorbeelden die worden aangehaald, 
zich wellicht vragen beginnen te stellen bij wat er allemaal in de 
traditionele pers wordt getoond.  

Auteur 

SOETE, Han 

Titel 

Het media-activisme, don’t hate the media, be the media. 



   

‘Van de meeste boeken blijven alleen de citaten over. Dan is het toch beter 

van meet af aan alleen de citaten neer te schrijven.’ S. Jerzy Lec 

 

Technologische Opvoeding  

Populair-wetenschappelijke 

werken zijn meestal leuk en soms 

zelfs leerzaam, maar laten je op je 

honger als je wil weten hoe 

wetenschap werkt. Theunissen, 

hoogleraar 

wetenschapsgeschiedenis in 

Utrecht, zoekt daarom in dit 

boek naar antwoorden op die 

vraag. Hij gaat daarbij dieper in 

op beroemde ontdekkingen uit 

de 19de en 20ste eeuw: penicilline, 

de evolutieleer, de dieselmotor 

… Theunissen verstaat de kunst 

om ingewikkelde dingen op een glasheldere manier voor 

te stellen zonder te vervallen in goedkope simplificaties. Zeer 

aanbevolen. 

Auteur 

THEUNISSEN, Bert 

Titel 

Diesels droom en Donders’ bril: hoe wetenschap werkt. 

 



   

  

 

Tot slot 

Hopelijk sprak een of meer van onze tips je aan.  

Ook wij krijgen graag tips … dus bieden we jou de kans ons 

een gouden tip te geven. Ken je een mooi, interessant 

non-fiction boek? Overtuig ons daar dan van! 

Vul de achterkant van dit blad in, breng het naar de bib, stop 

het daar vóór 17/11 in de tipbus en spring na 27 november 

zeker nogmaals binnen.  

Misschien ligt er dan een vroeg sinterklaasgeschenk* op je te 

wachten … 

 

 

 

 

* Wij delen 3 boekenbons (1 x 50 EUR, 2 x 25 EUR) uit dankzij 

onze sponsor:  

  
                         Markt 12  B-8000 Brugge 

                   Tel. (050) 33 34 03 

                   Vlaanderens oudste boekhandel 



   

 

Breng dit (of een groter analoog opgebouwd) blad ingevuld 
naar de bib vóór 17/11. 

 

Jouw naam: .................................................................... Klas: ...........  

 

Mijn gouden tip voor de bib! 
 

Auteur: ................................................................................................  

Titel van het werk: ............................................................................  

Moet je zeker lezen want ................................................................  

(overtuig ons in een paar regels of op de rest van deze 

bladzijde )  

.............................................................................................................  

.............................................................................................................  

.............................................................................................................  

.............................................................................................................  

.............................................................................................................  

.............................................................................................................  

.............................................................................................................  

.............................................................................................................  

.............................................................................................................  

.............................................................................................................  

.............................................................................................................  

.............................................................................................................  

.............................................................................................................  


