
CORONA
& ANDERE VIRUSSEN

Wat doet een pandemie of een 
virus met een samenleving ?
Hier vind je ouder en recent 
materiaal terug rond dit thema. 
De informatieve boeken vind je 
terug via het nummer, ze staan 
oplopend in deze lijst. De romans 
staan alfabetisch gerangschikt, 
op familienaam van de auteur.

“Boeiend hoe de dood, de ziekte en 
de angst nu als thema’s aanwezig 
zijn, terwijl ze anders toch eerder 
worden weggemoffeld in onze 
maatschappij”  DIRK DE WACHTER
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Informatief

Pandemie: hoe corona de wereld verandert (157.3)

Terwijl een pandemie de planeet overspoelt, neemt de 
Sloveense filosoof Slavoj Žižek het op zich om de die-
pere betekenis hiervan te ontdekken, zich te verbazen 
over verbijsterende paradoxen en te speculeren over 
de gevolgen. We leven in een tijd waarin het groot-
ste gebaar van liefde afstand nemen van iemand is. 
Regeringen die bekend staan om hun bezuinigingen, 
kunnen ineens biljoenen uitgeven. Toiletpapier wordt 
een handelsartikel zo kostbaar als diamanten. 

Als risico’s viraal gaan: welke wereld na corona? 
(309)

Welke wereld willen we na corona? Hoe gaan we van 
noodtoestand naar normaliteit? Welke lessen trekken 
we, nu we nog geruime tijd met het coronarisico moe-
ten leven? De coronacrisis zette onze samenleving en 
onze vanzelfsprekendheden on hold. Sociaal contact 
ging nog meer digitaal. We botsten op de grenzen van 
gezondheidszorg en ouderenzorg. Deze coronacrisis 
verandert onze samenleving, meer dan we al beseffen. 

Wat na corona? Brief aan Vlaanderen (309)

Wat na corona? In deze brief aan Vlaanderen houdt 
filosoof Bleri Lleshi een krachtig en inspirerend 
pleidooi om het roer om te gooien. Want corona heeft 
een aantal problemen op scherp gezet. Maar de crisis 
maakt ook duidelijk dat de mens supersociaal, solidair 
en zorgzaam is. 

Coronashock: hoe de coronacrisis de veerkracht 
van onze economie en samenleving kan versterken 
(309)

Corona is/was in de eerste plaats een gezondheids- 
crisis. Maar iedereen weet dat deze crisis ook gevolgen 
zal hebben voor onze economie en onze financiën. Pro-
fessor Johan Albrecht blikt in dit visionaire boek vooruit 
op hoe corona als een gamechanger kan fungeren om 
een en ander essentieel te veranderen in ons land. 

De goede kant op? Kansen na corona (333.7)

Mensen rouwden om geliefden, verloren hun job. 
Covid-19 was genadeloos. Toch zijn Meyrem Almaci en 
Petra De Sutter ervan overtuigd dat op de puinhoop van 
deze gezondheidscrisis een nieuwe samenleving kan 
ontstaan. De verandering is al bezig, bij de burgers. 
Iedereen spant zich in en toont zich solidair. 
 

Een nieuw begin: een kompas voor een andere  
manier van werken en leven tijdens en na corona
(604.6)

We hadden het al te druk en dat is nu, in tijden van coro-
na, voor velen niet minder geworden. Inboxen stromen 
vol, to-dolijsten puilen uit, de scheidingslijn tussen werk 
en privé is bijna verdwenen. Tony Crabbe nodigt je uit 
om deze periode te zien als een nieuw begin: een unieke 
kans om te experimenteren met een andere manier van 
werken en leven. Een benadering die meer impact heeft, 
gezonder is en zorgt voor een blijvende verandering, ook 
in het leven ná de crisis. 
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Zoönose: hoe dodelijke ziekten van dier naar 
mens overspringen (605.11)

Door de luchtvaart worden ziekten als SARS, 
de Mexicaanse griep en Q-koorts algauw een 
pandemie. Die ziekten zijn afkomstig van dieren, 
maar vaak zijn de verwekkers onvindbaar en dus 
onbeheersbaar. Quammen beschrijft veldonder-
zoeken en voorspelt wat de volgende grote ziekte 
zou kunnen zijn.

De Spaanse griep: hoe de pandemie van 
1918 de wereld veranderde (605.11)

Historisch overzicht van de uitbraak van de 
Spaanse griep in 1918-1920, de grootste pande-
mie sedert mensenheugenis die aan tussen de 
vijftig en honderd miljoen mensen het leven kost-
te en van de maatschappelijke gevolgen daarvan.

Wereldbiergids: meer dan 400 (ambachtelijke) 
bieren, ales, lagers & stouts wereldwijd
(678.71)

Een mooi overzicht van bieren uit de hele wereld, 
waaronder uiteraard: Corona!

Dagboek van een quarantaine mama (738.8)

In maart 2020 leek de wereld even tot stilstand te komen. Een 
klein venijnig virus joeg ons in ons kot en scholen en winkels 
werden gesloten. Voor ouders betekende dat een berg werk 
combineren met de 1001 vraagjes en moetjes van hun kinderen. 
Thaïs Vanderheyden besloot een dagboek bij te houden van 
deze bijzondere periode. Met tekeningen en een snuifje humor. 

Verlaten straten: de wereldwijde schoonheid van de  
leegte (761.6)

Corona, de pandemie die het massatoerisme tijdelijk stopte en 
zo zorgde voor beelden met een beklemmende schoonheid: 225 
kleurenfoto’s van gewoonlijk drukke pleinen, gebouwen, straten 
en plekken, die er nu vrijwel verlaten bijliggen.

1349: hoe de zwarte dood Vlaanderen en Europa 
veranderde (925.9)

In de 14e eeuw kostte de pestepidemie aan ± 1/3e van de Euro-
pese bevolking het leven. Dit boek gaat uit van de situatie in 
Vlaanderen en schetst vandaar uit het verloop van de epidemie 
en de gevolgen voor mens en land.

Epiloog bij Grote verwachtingen (927.3)

In ‘Epiloog’ richt Geert Mak zich, net als in ‘Grote verwachtingen’ 
tot een denkbeeldige geschiedenisstudent uit 2069. Hij getuigt  
van de grootste maatschappelijke ontwrichting sinds WOII.  
Oorlogen en epidemieën zijn sinds vanouds de grootste geva-
ren die de mens bedreigen. Geen Europeaan die dacht één van 
beide nog te zullen meemaken, in de huidige tijd - totdat de 
coronapandemie uitbrak. 



     Boekenwijzer Corona  

www.wolfsput.be/volwassenen4

Eenzaam in uw kot? 
Bel eens een “dichter van wacht” op

“Dichters van wacht” 
was een actie waarbij 
tientallen dichters - 
exclusief voor uw oren 
- een gedicht voorlazen 
aan de telefoon. Het 
initiatief kwam van de 
vzw “Verb(l)ind” die al 
van voor de coronacrisis 
ijvert voor meer verbin-
ding en ontmoeting en 
minder eenzaamheid 
in de samenleving. De 
lockdown zet de nood 
aan contact op scherp, 
zegt Hein Huyghe: “In 

deze tijd zonder aanraking hebben mensen meer dan ooit nood 
aangeraakt worden. Woorden zijn daartoe in staat. En ze zijn vei-
lig, zeker ook als ze via een telefoonlijn zachtjes landen in je oor. 
Omdat poëzie de kracht heeft om te ontroeren en te verbinden.”

Literaire initiatieven

Corona bracht heel wat teweeg, 
ook op cultureel vlak waren er 
mooie initiatieven

Op initiatief van De Standaard schreven 15 Vlaamse en 
Nederlandse schrijvers in tijden van corona aan 
‘Decamerone 2020’ - een goed verhaal helpt overleven. 

DE BOEKENDOKTER
Misschien heb je het moeilijk. 
Misschien heb je nood aan een 
luisterend oor. Misschien zoek je 
een stem. Misschien verlang je 
naar schoonheid of troost. 
Misschien zoek je een boek.

De Boekendokters luisteren naar jou, lezen je een gedicht of 
verhaal voor en geven boekentips op maat. Als je wil, krijg 
je een uitgebreider voorschrift per mail. Met persoonlijk 
leesadvies. Gratis, voor iedereen!
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NICOLO AMMANITI  
Anna

Wanneer een wereldwijd virus alle volwassenen 
heeft gedood, besluit een 13-jarig meisje met haar 
8-jarig broertje van Sicilië naar het Italiaanse  
vasteland te gaan in de hoop dat wetenschappers 
daar een antidotum hebben ontwikkeld.

DE AFSTAND
24 Vlaamse auteurs schrijven brieven in tijden 
van corona

‘De afstand brengt ons dichterbij’, dat is de slagzin 
van en de gedachte achter dit boek vol brieven die 
telkens twee auteurs tussen eind maart en midden 
april aan elkaar hebben gericht. Uit ‘De afstand’ 
blijkt dat de auteurs, net als de niet-schrijvende 
Vlaming, elk op hun manier omgaan met de huidige 
gezondheidscrisis en de opgelegde maatregelen. 
Het resultaat is een boeiend tijdsdocument over een 
unieke periode in de moderne geschiedenis. 

BOCCACCIO 
Decamerone

De pest woedt in Florence in 1348. Zeven jonge 
vrouwen en drie jonge mannen wijken uit naar het 
platteland. Om de tijd goed door te komen vertelt  
ieder elke dag een verhaal. Het resultaat zijn hon-
derd verhalen, waarin een groot aantal menselijke 
typen, hartstochten, ondeugden en zwakheden 
voorkomt.

HANS BOGAERT 
Echo

Een Vlaamse viroloog zoekt in West-Berlijn ten tijde 
van ‘Die Wende’ met succes naar een virus dat alle 
kankeraandoeningen bestrijdt.

BILL CLINTON EN JAMES PATTERSON
President vermist

Als de VS bedreigd worden door een allesvernie-
tigend cybervirus verdwijnt de president van de 
radar om met een team aan een oplossing te gaan 
werken. 
Zie ook: e CLINton; The president is missing.

LAUREL CORONA 
De vier jaargetijden

In het 18e eeuwse Venetië groeien twee zusjes op in 
een klooster; de één wordt als violiste algauw het 
lievelingetje van Antonio Vivaldi, de ander wordt 
een beroemde zangeres.

Romans

Klassieker
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JUSTIN CRONIN 
De oversteek

Na het uitbreken van een virus overleeft een ko-
lonie ‘mensen’ in een gesloten gemeenschap die 
zij gedwongen zijn te verlaten om een oplossing 
voor hun problemen te zoeken. 
Lees ook de andere delen van ‘De oversteek’-
trilogie.

W.A. DEHAIRS 
Lockdown

Op een dag krijgt journalist Chris Kooi een brief. 
Het is een brief die hij 30 jaar geleden verstuurde 
aan zijn grote vlam Cath, die plots uit zijn leven 
verdween. Later volgen nog twee brieven en dan 
een postkaart: Hotel Falstaff, Brussel, zondag, 
22 uur. Geïntrigeerd trekt Chris naar het centrum 
van de hoofdstad, waar uit vrees voor een terro-
ristische aanslag een ‘lockdown’ aan de gang is. 

PAOLO GIORDANO  
In tijden van besmetting

De corona-epidemie dreigt de grootste gezond-
heidsdreiging van onze tijd te worden. Het legt de 
verschillende niveaus bloot waarop wij tegen-
woordig met elkaar verbonden zijn - het maakt 
niet uit wie of waar we zijn, wat we nu meemaken 
gaat voorbij aan landsgrenzen, identiteiten en 
culturen. 

BEAR GRYLLS 
Brandende engel

Er is werk aan de winkel voor Will Jaeger, want een 
dodelijk virus bedreigt de wereldbevolking en zijn 
vrouw en zoon zijn gekidnapt.

THEA LIM 
Een oceaan van tijd

Als de VS getroffen worden door een pandemie, 
stemt een vrouw ermee in om een tijdreis naar de 
toekomst te maken, omdat dit de enige manier is 
dat haar zieke geliefde geholpen kan worden.

JOSH MALERMAN 
Bird box

Malorie, moeder van twee kleine kinderen, probeert 
te overleven na de pandemie die ruim vier jaar 
geleden alles veranderde. Begonnen in Rusland, 
verspreidde het zich snel. Mensen zagen iets dat zo 
vreselijk was, maar nooit benoemd, dat ze zelf-
moord pleegden. Als haar ouders en zus omkomen, 
reist ze naar een opvangtehuis. Daar mogen men-
sen niet naar buiten, in nood alleen geblinddoekt, 
de huizen zijn geblindeerd.

Romans
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Initiatieven Bibliotheek & Dilbeek

Ook in Dilbeek 
en vanuit onze 
bibliotheek 
bewoog er wat :

     DE AFHAALBIB

ANDERHALVE 
METER 
DICHTER

Heel de zomer lang kon je gedichten lezen aan 
de ingang van Westrand. Bovendien postten we 
wekelijks een dichter die één van zijn schrijfsels 
voorlas. 
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PETER MAY  Lockdown

Londen is het epicentrum van een wereldwijde pan-
demie en de stad is volledig in lockdown. Geweld en 
onrust liggen overal op de loer en niemand is veilig 
voor het dodelijke virus dat al duizenden slachtoffers 
heeft geëist. Ziekenhuizen zijn overvol, hulpdiensten 
machteloos. Rechercheur Jack MacNeil heeft ontslag 
genomen bij de politie, ligt in scheiding en maakt zich 
zorgen om zijn zoon, die het virus opgelopen lijkt te 
hebben. Op zijn laatste dag wordt hij er toch nog op 
uitgestuurd om de moord op een kind op te lossen. 
Zie ook e MAY.

J.D. ROBB  Waanzin

De onverschrokken New Yorkse rechercheur Eve Dallas 
maakt jacht op de Zuiverheidsbrigade, een groep 
terroristen die denkt gerechtigheid te moeten halen 
bij criminelen die volgens hen hun straf zijn ontlopen. 
Ze doen dat door een computervirus te sturen naar de 
computer van het doelwit. Dit op mensen overdraag-
bare virus dringt door in de hersenen van de computer-
gebruiker. 

NORA ROBERTS 
Het begin

Kort na Nieuwjaar maakt een dodelijk virus wereldwijd 
veel slachtoffers en ontstaat er een gemeenschap van 
vluchtelingen die weerstand moeten zien te bieden 
aan de ‘Uncanny’s’ die over zwarte magie beschikken. 
Eerste deel van de trilogie ‘De bron’.

THOMAS THIEMEYER 
Corona

Amanda (Amy) Walker is een ervaren gorillaonderzoek-
ster. Met een team van wetenschappelijke medewerkers 
is ze op weg naar de Ruwenzori in Afrika, een onherberg-
zame regio. Totaal onverwacht komt Ray, een mysterieuze 
Ier die haar toegezonden is door haar vroegere hoog- 
leraar, het team vervoegen. Hij zorgt meteen voor een 
paar pijnlijke confrontaties met andere teamleden en 
neemt tijdens de expeditie ook enkele gedurfde initiatieven. 

STEPHAN VANFLETEREN 
Dagboek van een fotograaf: coronawandelingen

Op 13 maart, het moment dat de wereld stilviel, begon 
Stephan Vanfleteren te wandelen. Hij wandelde bij 
valavond, vaak was hij uren onderweg. Hij zag het lente 
worden. Gaandeweg raakt hij op de 15 kilometer rond zijn 
huis uitgekeken en breidt hij zijn actieradius uit. Onder-
weg fotografeert hij, maar hij houdt ook een dagboek bij.

Romans

Een goed verhaal 
helpt overleven.
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CEES NOOTEBOOM (po Nooteboom)
Afscheid: gedicht uit de tijd van het virus

De nieuwe dichtbundel van Cees Nooteboom begon in 
een tuin. Wat er beschreven werd waren mediterrane 
planten, maar wat er tevoorschijn kwam waren ge-
dachten over de oorlog, beelden uit een ver verleden 
dat nooit is verdwenen. En daarna nam het gedicht 
nogmaals een wending toen een geheimzinnig virus 
ineens de wereld beheerste en het leven veranderde.

BERT POPELIER (po Popelier )
Blijf in uw kot: 
crisisgedichten in tijden van corona

Vanaf 17 maart tot 17 mei 2020 schreef Bert Popelier 
elke dag minstens één gedicht over de coronacrisis. 
Ook het merendeel van de twintig opgenomen foto’s, 
afkomstig uit verschillende landen, dateert van rond 
dezelfde periode. De honderd gedichten in deze bun-
del volgen naar inhoud en sfeer de dagelijkse evolutie 
van de crisis. Zij vormen een kroniek van de verbijs-
tering, onmacht, vereenzaming, geduld en opstand, 
eigen aan het beleven van de crisis.
 

GREEN CLASS
Pandemie

Op de terugweg van een schoolreis in de moerassen 
van Louisiana komt een klas jonge Canadezen terecht 
in een ware nachtmerrie. Een mysterieus virus, dat 
mensen langzaamaan in schrikwekkende plantaardi-
ge monsters verandert, grijpt snel om zich heen. Het 
leger heeft de controle over het gebied overgenomen. 
Wanneer ze in quarantaine worden geplaatst en een 
van hun makkers in de steek moeten laten, besluiten 
vijf leerlingen in opstand te komen.

PANDEMIE
kan jij de mensheid redden?

Coöperatief bordspel waarbij de spelers samen een 
gespecialiseerd team ziektebestrijders vormen die de 
strijd aanbinden met 4 dodelijke virussen. Het team 
reist de hele wereld rond om infecties te behandelen 
en te zoeken naar een antivirus. 

Strip

Gezelschapsspel

Poëzie
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12 MONKEYS

James Cole reist door een tijdmachine terug naar 
het jaar 2015. Zijn missie is het vinden van de bron 
van een virus dat zorgt voor de vernietiging van 
de mensheid. Wanneer hij de bron van het kwaad 
vindt, stuit hij op de gevaarlijke sekte ‘The army 
of the 12 monkeys’. James zal deze sekte moeten 
overmeesteren en het virus moeten vernietigen. 
Hij krijgt hierbij hulp van viroloog dr. Cassandra 
Railly, die James iedere keer ontmoet in zijn 
tijdreizen. Seizoen 1 en 2.

CORDON

Een uiterst besmettelijk en dodelijk virus wordt 
ontdekt. De overheid neemt geen enkel risico. Een 
volledige buurt in de Antwerpse binnenstad wordt 
voor 48 uur hermetisch afgesloten van de omge-
ving. Seizoen 1 en 2.

THE LAST SHIP

Een pandemie roeit een groot deel van de  
wereldbevolking uit. De laatste hoop is een 
marineschip met niet-besmette mannen en 
vrouwen die een vaccin moeten vinden. 
Seizoen 1,2, 3 en 4.

FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW

Hobbs en Shaw achtervolgen de dief van een 
gruwelijk virus dat in handen van een bionische 
engerd dreigt te komen.

DVD


