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Mediaberichten 
 

 

Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  

• Janet Lewis (1899-1998) is bekend om haar 

historische romans gebaseerd op controversiële 
rechtszaken uit het verleden. In Het proces van 
Sören Qvist wordt In het 17e-eeuwse Denemarken 
een geliefde dominee beschuldigd van moord en 
gaandeweg gaat hij zelf in zijn schuld geloven. Een 
boeiende en spannende roman. 
 
Non-fictie volwassenen 

• Tessa Kerre: Immuun voor kanker?. In 2020 was 
28% van de sterfgevallen in Nederland te wijten aan 
kanker, een ziekte die al jaren de belangrijkste 
doodsoorzaak is. Bij de behandeling daarvan zijn de 
resultaten de afgelopen jaren echter sterk verbeterd. 
In dit boek gaat de Gentse hemato-oncoloog Tessa 
Kerre, die bekend is van de programma's Topdokters 
en Kinderziekenhuis, uitvoerig in op de achter-
gronden van ons immuunsysteem en van kanker. 
Daarnaast gaat zij in op wat het betekent om kanker 
te hebben, de verwerking, de terugvallen en de 
impact op de omgeving, waarbij ze gebruikmaakt van 
aansprekende illustraties en animatievormen om 
moeilijke onderwerpen te verduidelijken. Dat wordt 
afgewisseld met interviews met Belgische BN'ers, 
patiënten, familieleden, hulpverleners en collega’s. 
Onze recensent: ‘Sterk invoelend geschreven en een 
aanrader voor iedereen die met kanker te maken 
heeft en dan vooral de kinder- en hematologische 
kanker. Mede door de uitleg van de immunologie is 
er weinig soortgelijks op de markt.’ 

• Lodewijk Schmit Jongbloed: Mantelwijzer. In 
Nederland zijn ontzettend veel mensen actief als 
mantelzorger, voor hun partner, ouders, kinderen, 
broers en zussen, voor hun vrienden of buren. Daar-
bij gaat het zowel om ouderen als jongeren: zo groeit 
1 op de 4 kinderen tot 23 jaar op met een zieke 
ouder, broer of zus. Dat is nogal wat. Deze gids is 
gericht op mantelzorg binnen het gezin en geeft 
informatie over alle belangrijke zaken die daarbij aan 
de orde komen, niet alleen over praktische zaken 
maar ook over vragen als: hoe bewaak ik mijn 
grenzen? Onze recensent: ’Deze door medicus en 
consultant Lodewijk Schmit Jongbloed geredigeerde 
gids informeert onderwerpsgewijs en geeft tips. 

 
Bevat korte verhalen van en interviews met 
ervaringsdeskundigen en zorgverleners, suggesties 
voor boeken, websites en films over specifieke 
onderwerpen. In bijlagen overzichten van organi-
saties voor jonge mantelzorgers (JMZ'ers), broers en 
zussen (Brussen), mantelouders, cursussen, spellen 
en tools. (…) Praktische gids voor mantelzorgers van 
alle leeftijden en voor zorgverleners en leerkrachten.’ 
 
Fictie jeugd 
• Kabouter Pom mag pas over een jaar naar 
school. Omdat hij niet zo lang wil wachten, gaat hij 
alvast op ontdekkingstocht. Bij de konijnen leert hij 
tellen, de kikkerschool zit vol artiesten en de vossen 
sporten de hele dag. Groot prentenboek met sfeer-
volle, rustige illustraties om peuters en kleuters voor 
te bereiden op hun eerste schooldag. Vanaf ca. 3 
jaar.  
 
Non-fictie jeugd  

• Op een uiterst heldere, verhalende manier vertelt 

astroloog Chang-hoon Jung in Onze maan! : haar 
reis om de aarde hoe de stand van de maan ten 
opzichte van de aarde en de zon voor verschillende 
maanfasen zorgt. De duidelijke sfeervolle illustraties 
spelen daarbij een belangrijke rol. Aandacht is er ook 
voor het ontstaan van eb en vloed en de maan-
kalender. Een boek dat verheldert en verwondering 
wekt. Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar.  

• In het prentenboek Wat is een rivier? van Monika 
Vaicenavičienė wordt van alles verteld over rivieren 
en de band die wij mensen met ze hebben. In een 
combinatie van poëtische en zakelijke teksten lezen 
we over de reis die ze afleggen, de dieren die er 
leven, de magische kracht ervan, mensen die er 
bijeenkomen en nog veel meer. De vele, overwegend 
paginagrote potloodillustraties in natuurtinten sluiten 
goed bij de sfeer van de tekst aan. Een in Zweden 
bekroond boek dat een ogenschijnlijk gewoon 
onderwerp heel bijzonder maakt. Vanaf ca. 9 t/m 
12 jaar. 
 



 

Buitenlands volwassenen 

• The anthropocene reviewed van John Green (The 

fault in our stars) is een serie essays waarin hij zijn 
kijk op het antropoceen, het tijdperk waarin wij nu 
leven, geeft. Hij bekijkt alles als een recensent, haalt 
dingen uit hun context, ridiculiseert wat de mens 
namaakt, maakt van het alledaagse iets bijzonders 
en biedt verrassende perspectieven op de dingen 
waaraan we gewend zijn geraakt. En dit alles met de 
komische en pijnlijke directheid en openheid die we 
van hem kennen. De essays zijn voortgekomen uit de 
podcast van auteur. Herkenbaar en leest lekker weg 
(non-fictie). 
 
Buitenlands jeugd 

• In Kate in waiting van Becky Albertalli zijn Kate 
(ik-persoon) en Andy dikke vrienden. Als Matt op 
school komt, worden ze allebei verliefd op hem. Wie 
zal Matt veroveren, Kate of Andy? Ondanks dat de 
twee hartsvrienden verliefd zijn op dezelfde jongen 
ontstaat er geen vuile strijd. Verfrissend dat Kate niet 
alom getalenteerd is en Albertalli door al deze 
elementen een realistisch tafereel weet te schetsen. 
Hedendaags verhaal met LHBTI+ elementen. Vanaf 
ca. 15 jaar. 
 
Dvd/blu-ray (volwassenen) 

• Joss Whedon: The nevers. Historische science-

fiction, het lijkt een tegenstelling, maar in film is 
natuurlijk alles mogelijk. Als in 1896 een buitenaards 
wezen boven het Victoriaanse Londen verschijnt, 
merkt een aantal vrouwen dat ze over bijzondere 
krachten beschikken. Dat heeft ook minder leuke 
kanten: door de autoriteiten en de bevolking worden 
ze als gevaarlijke heksen beschouwd. De recensen-
ten zijn kritisch positief over de serie. Thijs Schrik 
(NRC 8-4-’21): ‘Donnelly en Skelly hebben een 
goede chemie. De sets en kostuums zijn indrukwek-
kend en zorgen ervoor dat ook de zwakkere scènes 
nog redelijk boeiend blijven. (…) Soms doet de serie 
denken aan een familievriendelijke young adult-serie, 
op grovere momenten heeft het meer weg van het 
harde Game of Thrones’ (3 sterren). Dennis van 
Beek (geekster.be 20-4-’21): ‘Whedon is eind 2020 
vertrokken bij de serie en dat zie je. In latere afleve-
ringen wordt er meer structuur aangebracht en 
verzuip je als kijker niet meer in het verhaal (…) 
absoluut een boeiende kijkervaring’ (beoordeling: 7). 
Romy van Krieken (superguide.nl 9-4-’21): ‘fijne serie 
vol actie, humor, drama en romantiek, met zowel 
mooie jurken als coole gadgets, waardoor er voor 
iedereen iets is om van te genieten’ (4 sterren). 
Ook beschikbaar op blu-ray: bestelnummer: 
2021312948. 
 

Games (volwassenen)  

• In de first-person zombieshooter Back 4 blood 

strijden mensen tegen de gruwelijke Ridden die de 
wereld willen vernietigen.  
 
Daisy-roms (volwassenen)  

• In de familieroman Als een blad in de wind van 

Carla Vermaat vlucht Molly weg van haar echtgenoot 
Tom die haar verstikt binnen hun relatie. In het 
kuststadje Oakleigh Cove probeert ze een nieuw 
bestaan op te bouwen. 
 
Dvd-video (jeugd)  

• Vader, moeder, zoon en dochter Wishbone 

hebben het niet makkelijk in de komische griezel-
animatiefilm Monster family van Holger Tappe. 
Bovendien worden ze door de heks Baba Yaga tot 
monsters betoverd.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

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 Catalogus-
onderhoud. 
 
 

Boeken 
 
SISO 
 
2020-29-3567  Hengel, Guido van. Roedel,  
ppn 432254919 met het SISO-nummer: 

634.19. Het SISO-nummer 
wordt: 927.3.  

2020-14-1029  Lemmens, Harrie. Licht op  
ppn 426338901 Lissabon, met het SISO-

nummer: Portugal 996.3. 
Het SISO-nummer wordt: 
Portugal 996.2.  

2020-48-1544  Nankoe, Dhroeh. Het yoga  
ppn 430277458 dieet, met het SISO-nummer: 

629.2. Het SISO-nummer 
wordt: 629.41.  

2021-06-0498  Reijneveld, Jan-Dirk. Meer  
ppn 430958439 doen in minder tijd, met het 

SISO-nummer: 366.1. Het 
SISO-nummer wordt: 367.7.  

 
PIM 
 
2016-16-3901  Dennis, Andy. Ebola van  
ppn 402220110 dichtbij, met het PIM-

trefwoord: Virussen. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Infectieziekten.  

2016-01-5690  Vink, Hijltje. Toen alles  
ppn 400494329 anders werd, met het PIM-

trefwoord: Virussen. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Infectieziekten.  

2015-12-1981  Van der Groen, Guido. In het  
ppn 395866278 spoor van ebola, met het 

PIM-trefwoord: Virussen. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Infectieziekten.  

2015-19-0444  Quammen, David. Ebola,  
ppn 393597024 met het PIM-trefwoord: 

Virussen. Het PIM-trefwoord 
wordt: Infectieziekten.  

2014-35-1634  Preston, Richard. Ebola, het  
ppn 38064360X killervirus, met het PIM-

trefwoord: Virussen. Het 
PIM-trefwoord wordt: 
Infectieziekten.  

2020-29-3567  Hengel, Guido van. Roedel,  
ppn 432254919 met de PIM-categorie 17 

Dieren en het PIM-trefwoord: 
Honden. De PIM-categorie 
wordt: 20 Geschiedenis. 
Het PIM-trefwoord wordt: 
Joegoslavië.  

 
Leeftijdsindeling 
 
2021-14-5201 Han, Jenny. Zomer voor  
ppn 432770305 altijd, leeftijdsindeling: C, 

leeftijdsindeling wordt: D.  
 
Thematrefwoord 
 
2021-11-3070 Straaten, Harmen van. Spuit 
ppn 432232265 Elf wordt brandweerolifant, 

thematrefwoord: geen, 
thematrefwoord wordt: 
Stoere figuren 

2021-12-4354 Montgomery, Ross. Tien  
ppn 432608028 overheerlijke juffen en 

meesters, thematrefwoord: 
geen, thematrefwoord wordt: 
Tellen.  

 
AVM 
 
PIM 
 
2016-13-2451  Affliction, met het PIM- 
ppn 402482522 trefwoord: Virussen. 

Het PIM-trefwoord wordt: 
Infectieziekten.  

 
 



 

 


