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Deel 1: Romans 

1: Autobiografische romans 

Emma Reyes. Het boek van Emma. Vertaald uit het Spaans. Memoires in briefvorm van de 

armoedige en schrijnende jeugdjaren van de Colombiaanse schilderes Emma Reyes. 

Speelduur: 5:56. Boeknummer: 26899. 

Leonora Carrington. Beneden. Vertaald uit het Engels. Leonora Carrington, een 

surrealistische kunstenaar, beschrijft haar ervaringen als een psychiatrisch patiënte in 

Spanje in het begin van de jaren veertig. Speelduur: 3:06. Boeknummer: 26911. 

Stuart Heritage. Mijn broer is een eikel. Vertaald uit het Engels. Autobiografie door de Britse 

journalist over de gespannen relatie met zijn broer. Speelduur: 8:24. Boeknummer: 27079. 

2: Biografische romans 

Judith Van der Graaf. De kunst van het leven zonder horen en zien : eigenwijs portret van 

Frans Punselie. Portret van de doofblinde Frans Punselie met zijn levensverhaal, interviews, 

bijdragen van bekenden, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan het afscheid van 

Frans Punselie, die overleed op 25 februari 2017. Speelduur: 4:13. Boeknummer: 26734. 

Dave Eggers. De monnik van Mokka. Vertaald uit het Engels. Geschiedenis van koffie en 

over de worstelingen van Jemenitische burgers die zich staande proberen te houden in de 

oorlog. Speelduur: 11:16. Boeknummer: 26770. 

3: Briefromans 



Ángeles Doñate. Brieven voor Sara. Vertaald uit het Spaans. Als een klein postkantoor in 

een Spaans dorp bedreigd wordt met sluiting, waardoor de postbode, een alleenstaande 

moeder, haar baan dreigt te verliezen, zet een dorpsbewoonster vriendinnen aan tot het 

schrijven van brieven om de sluiting te voorkomen. Speelduur: 12:18. Boeknummer: 26908. 

Annemarie Peeters. Ook bomen slapen. Een ooit vermaarde dirigent schrijft brieven aan zijn 

zoon die hij jaren geleden achterliet, waarin hij hem smeekt hem terug te schrijven, wat niet 

gebeurt, waarna hij gedwongen is zich een leven te herinneren dat niet langer van hem is. 

Speelduur: 8:37. Boeknummer: 26975. 

4: Chicklit  

Katie Fforde. Het buitenhuis. Vertaald uit het Engels. Een boerderij in Gloucestershire, waar 

een zeldzaam koeienras melk van zeer hoge kwaliteit produceert, zal worden nagelaten aan 

de beste kandidaat uit verre verwanten van de eigenaresse. Speelduur: 9:34. Boeknummer: 

27026. 

5: Detectives 

Donna Leon. Wat niet verdwijnt. Vertaald uit het Engels. De overwerkte Italiaanse 

commissaris Brunetti wordt tijdens zijn rustkuur op een eiland bij Venetië betrokken bij de 

mysterieuze dood van een imker. Speelduur: 10:37. Boeknummer: 27086. 

Sterre Carron. Pitta : een Rani Diaz thriller. Inspecteur Rani Diaz van de Mechelse politie 

onderzoekt de verdwijning van een kind en de vermissing van een jonge vrouw. Speelduur: 

10:11. Boeknummer: 27154. 

6: Dierenverhalen 

Yoko Tawada. Memoires van een ijsbeer. Vertaald uit het Duits. Het leven van een 

circusfamilie ijsberen. Speelduur: 8:39. Boeknummer: 26967. 

7: Doktersromans 

Ria Maes. Onverwachte gebeurtenissen. Verhalen uit de tv-ziekenhuisserie 'Spoed'. 

Speelduur: 4 uur. Boeknummer: 26701. 

8: Erotische romans 

Sylvia Day. Society-affaires. Vertaald uit het Engels. Drie verhalen over drie heren van adel 

die gewend zijn hun zin te krijgen en geen nee dulden, totdat ze alledrie een vrouw 

ontmoeten die hun hart doet smelten. Speelduur: 10:51. Boeknummer: 26890. 

9: Essay 

David Van Reybrouck. Odes. Verzameling van korte stukjes proza over mensen en dingen 

om blij mee te zijn, van te genieten of respect voor te hebben. Speelduur: 5:37. 

Boeknummer: 27102. 



Murat Isik. Mijn moeders strijd. Uitgave ter gelegenheid van de Boekenweek 2019. "Mijn 

moeders strijd" beschrijft de onvermoede emancipatiestrijd van Murat Isiks moeder Aynur: 

van haar geboortedorp Baltaş tot haar jaren in de Bijlmer, waar ze nog altijd woont en werkt. 

Het is een prachtig, ontroerend portret van Isiks moeder, zijn inspirator en grote voorbeeld. 

Speelduur: 1:37. Boeknummer: 27157. 

10: Familiekronieken  

Victoria Hislop. Het eiland. Vertaald uit het Engels. Een jonge Britse archeologe krijgt op 

Kreta het verhaal te horen van drie generaties van haar familie, die met verschillende 

tegenslagen te maken kregen, waaronder lepra. Speelduur: 15:39. Boeknummer: 26708. 

Oscar Van den Boogaard. Kindsoldaat. Beschrijving van de belevenissen van twee families 

in de negentiende en twintigste eeuw, waarin prins Bernard een belangrijke rol speelt. 

Speelduur: 18:37. Boeknummer: 26743. 

11: Historische romans 

Jodi Daynard. De vroedvrouw van Braintree. Vertaald uit het Engels. Tijdens de 

Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog onderzoekt de jonge weduwe en vroedvrouw Lizzy 

Boylston twee gifmoorden die om politieke redenen lijken te zijn gepleegd. Speelduur: 14:34. 

Boeknummer: 26862. 

Jan Guillou. 1968. Vertaald uit het Zweeds. De Zweedse schrijver en voormalige 

studentenactivist Guillou beschrijft de revolte van 1968 in Parijs en andere grote steden 

vanuit een Zweeds perspectief. Speelduur: 15:25. Boeknummer: 27010. 

Johan De Boose. Het vloekhout. Een stuk hout, afkomstig uit het kruis van Jezus, reist door 

de geschiedenis en vertelt over zijn avonturen aan de hand van markante 

wereldgebeurtenissen. Speelduur: 5:25. Boeknummer: 27087. 

Jan Van Aken. De ommegang. Bekroond met de Bordewijkprijs. In de vijftiende eeuw reist 

een geheugenkunstenaar, tevens geneesheer en bouwmeester, naar een concilie in 

Konstanz over het schisma in de kerk als hij ontdekt dat bepaalde kennis die hij meedraagt 

ook een keerzijde heeft. Speelduur: 22:25. Boeknummer: 27172. 

12: Holebiromans 

Rafael Chirbes. Paris-Austerlitz. Vertaald uit het Spaans. Een jonge Spanjaard kijkt terug op 

een stukgelopen relatie die hij had in Parijs met een Franse arbeider van middelbare leeftijd. 

Speelduur: 4:06. Boeknummer: 26879. 

John Boyne. De witte veer. Vertaald uit het Engels. De jonge Engelse soldaat Tristan 

bezoekt in 1919 de familie van zijn vriend Will, die als verrader is gefusilleerd. Tristan draagt 

een groot geheim met zich mee. Speelduur: 10:24. Boeknummer: 27028. 

13: Humoristische romans 

Lorenzo Marone. Waarom het zo aantrekkelijk is om gelukkig te zijn. Vertaald uit het 

Italiaans. Een oudere weduwnaar ontdekt dat de betrokkenheid bij zijn omgeving hem 

nieuwe ervaringen oplevert. Speelduur: 8:51. Boeknummer: 26884. 



14: Novellen 

Jan Siebelink. Jas van belofte. Uitgave ter gelegenheid van de Boekenweek 2019. Als Arthur 

met hoge snelheid per ambulance naar het ziekenhuis wordt gebracht, is hij er zeker van dat 

hij bezig is het leven te verlaten. Al bijna vanaf de andere zijde overziet hij wat hij achterlaat, 

en vraagt zich af of het genoeg is. Een ode aan een vriendschap, een vader en het schrijven. 

Speelduur: 2:45. Boeknummer: 27156. 

15: Ontwikkelingsromans 

Paolo Giordano. De hemel verslinden. Vertaald uit het Italiaans. Wanneer een jonge 

Italiaanse vrouw een relatie met een van de buurjongens van haar oma op het Italiaanse 

platteland krijgt, beginnen zij samen een ecologische leefgemeenschap, maar hun relatie 

komt onder druk te staan door hun onvervulde kinderwens. Speelduur: 17:03. Boeknummer: 

27025. 

Gabriel Tallent. Mijn allerliefste schat. Vertaald uit het Engels. Het veertienjarige meisje 

Turtle Alverston ontmoet de iets oudere Jacob en wil daarna ontsnappen aan haar getergde 

vader. Speelduur: 15:05. Boeknummer: 27134. 

16: Psychologische romans 

Anne Cathrine Bomann. Agathe. Vertaald uit het Deens. Een 71-jarige psychiater in Parijs 

eind jaren veertig telt de uren af tot zijn pensioen, maar krijgt dan een intrigerende nieuwe 

patiënte. Speelduur: 2:41. Boeknummer: 26951. 

Koen Van der Cruyssen. Ik 2.0. Een getraumatiseerde jonge vrouw worstelt met 

levensvragen en wordt door tal van gebeurtenissen tot zelfreflectie gedwongen, waardoor zij 

gaandeweg spiritueel ontwaakt. Speelduur: 6:30. Boeknummer: 27155. 

17: Reisverhalen 

Ludovic Escande. De beklimming van de Mont Blanc. Vertaald uit het Frans. Verslag door de 

redacteur van de Franse uitgeverij Gallimard van de beklimming van de Mont Blanc, die hij 

ondernam naar aanleiding van een persoonlijke crisis en ter overwinning van zijn 

hoogtevrees. Speelduur: 3:16. Boeknummer: 26958. 

Peter Carey. Ver van huis. Vertaald uit het Engels. Als in 1954 een vrouw en twee mannen 

meedoen met een race door Australië, ontdekken ze een voor hen onbekende wereld. 

Speelduur: 11:32. Boeknummer: 26900. 

18: Romans die niet onder één noemer te vangen 
zijn  

Elizabeth Musser. Als ik mijn ogen sluit. Vertaald uit het Engels. Een man stelt zich als 

huurmoordenaar beschikbaar om de ziekenhuiskosten van zijn zoontje te betalen, maar als 

een van de slachtoffers overleeft, dreigt alles fout te gaan. Speelduur: 12:27. Boeknummer: 

27072. 



Mariana Leky. Vanuit hier zie je alles. Vertaald uit het Duits. Louise groeit op zonder veel 

liefde van haar ouders maar haar oma compenseert dat. In de loop der jaren ziet zij hoe door 

tragische sterfgevallen saamhorigheid groeit tussen de dorpsbewoners van verschillend 

pluimage. Speelduur: 9:04. Boeknummer: 27073. 

Rachida Lamrabet. Vertel het iemand. Een jonge Amazigh wordt bij het begin van de Eerste 

Wereldoorlog met vele landgenoten naar het front gestuurd, waar hun racistische Franse 

oversten hen als kanonnenvlees de eerste linie in sturen. Speelduur: 8:20. Boeknummer: 

27088. 

Tomas Espedal. Buiten de orde. Vertaald uit het Noors. Wanneer de relatie tussen een 

Noorse weduwnaar en een veel jongere vrouw stukloopt, overdenkt hij zijn leven en probeert 

hij zijn verlies te accepteren. Speelduur: 4:55. Boeknummer: 27090. 

Sarah Perry. Melmoth. Vertaald uit het Engels. Een Engelse vrouw met een belast verleden 

komt in Praag in aanraking met Melmoth, een spookachtige vrouw die over de wereld zwerft 

om als getuige aanwezig te zijn bij verschrikkingen. Speelduur: 11:12. Boeknummer: 27093. 

Maarten Inghels. De handel in emotionele goederen. Een man haalt goederen op bij mensen 

die op natuurlijke of minder natuurlijke wijze overleden zijn. Speelduur: 4:49. Boeknummer: 

27095. 

Rudi Hermans. Aan de voet van de Langdon Cliffs. Als een man en een vrouw, een tweeling, 

dood worden aangetroffen in een klif is niet duidelijk wat er is gebeurd. Speelduur: 2:40. 

Boeknummer: 27118. 

Roel Richelieu van Londersele. Reis naar mijn vader. Impressies uit het leven van een zoon, 

die opgroeit in de jaren zestig en zeventig in Vlaanderen, over de rol van zijn vader in zijn 

leven. Speelduur: 6:44. Boeknummer: 27119. 

Amy Harmon. Een engel in Rome. Vertaald uit het Engels. Als een Joodse vrouw op de 

vlucht is voor de Gestapo wendt zij zich tot een priester, een man met wie zij als broer en 

zus is opgegroeid. Speelduur: 12:12. Boeknummer: 27126. 

Marina Stepnova. Italiaanse les. Vertaald uit het Russisch. Een man, liefdeloos opgegroeid 

in de vroegere Sovjet-Unie en dienstplichtig tijdens de Perestrojka, werkt als arts in het 

hedendaagse Moskou als hij na dertien jaar huwelijk verliefd wordt op een patiënte. 

Speelduur: 12:22. Boeknummer: 27133. 

Julien Sandrel. De droomlijst. Vertaald uit het Frans. Een steenrijke carrièrevrouw is getuige 

van een verkeersongeluk waarbij haar puberzoon in coma raakt, waarna zij zijn bucketlist 

gaat uitvoeren. Speelduur: 6:17. Boeknummer: 27140. 

Elena Stancanelli. De naakte vrouw. Vertaald uit het Italiaans. Een vrouw in Rome kan de 

breuk in haar relatie niet verwerken. Speelduur: 5:47. Boeknummer: 27141. 

Kang Han. Wit. Vertaald uit het Koreaans. De auteur schrijft over haar oudere zus die bij de 

geboorte overleed, in de wetenschap dat zij er niet zou zijn geweest als haar zus was blijven 

leven. Speelduur: 1:32. Boeknummer: 27147.  

Dimitri Verbelen. Bovenhuids. De levens van een Congolese kindsoldaat en twee Belgische 

jongens raken met elkaar verweven. Speelduur: 9:58. Boeknummer: 27164.  

Ayọbámi Adébáyọ. Blijf bij me. Vertaald uit het Engels. Het huwelijk van een Nigeriaans 

echtpaar komt onder druk te staan als een zwangerschap uitblijft en de man van zijn familie 

een tweede vrouw krijgt. Speelduur: 9:00. Boeknummer: 27165. 



Saskia De Coster. Nachtouders. Een niet-biologische moeder, die met haar vrouw en zoontje 

naar Canada reist, vindt daar haar rol in de opvoeding. Speelduur: 8:17. Boeknummer: 

27167. 

Joke Van Leeuwen. Hier. Hier is het huis aan de grens waar Stamvader woont. 

Vreemdelingen zijn niet welkom, smokkelen is verboden. Maar waarom trekken mensen 

grenzen? Wie meent bij welke kant te horen? Speelduur: 4:55. Boeknummer: 27168. 

19: Romantische boeken 

Fiona Davis. Het appartement aan Central Park. Vertaald uit het Engels. Bij de renovatie van 

een appartement in het beroemde Dakotagebouw in New York City vindt een 

binnenhuisarchitecte drie oude hutkoffers waardoor een familieverleden gaat leven. 

Speelduur: 14:22. Boeknummer: 27071. 

Nicholas Sparks. Leven voor de liefde. Vertaald uit het Engels. Wanneer twee mensen 

verliefd op elkaar worden, komen zij voor een keuze te staan die hun toekomst zal bepalen. 

Speelduur: 12:06. Boeknummer: 27085. 

Nora Roberts. Alles voor elkaar. Vertaald uit het Engels. Derde deel van de Inn BoonsBoro-

trilogie. Het gaat de nieuwe bedrijfsleidster van een Bed & Breakfast voor de wind, tot haar 

ex-vriend probeert roet in het eten te gooien. Speelduur: 12:04. Boeknummer: 27105. 

Sarah Ladd. De weversdochter van Amberdale. Vertaald uit het Engels. Engeland, 1812. De 

gewelddadige conflicten tussen handwerkslieden en fabrikanten laaien op en weversdochter 

Kate verdedigt vurig de oude tradities maar als zij verliefd wordt op de zoon van een 

fabrikant komt ze voor een moeilijke keus te staan. Speelduur: 11:34. Boeknummer: 27138. 

20: Satiren 

Cynthia D'Aprix Sweeney. Het nest. Vertaald uit het Engels. De charismatische, roekeloze 

Leo Plumb veroorzaakt een schandaal dat grote financiële en emotionele gevolgen heeft 

voor hem en zijn familie. Speelduur: 12:36. Boeknummer: 26662. 

21: Sciencefiction 

Elan Mastai. De man die de tijd meenam. Vertaald uit het Engels. In een utopisch 2016 reist 

een man die zich mislukt voelt naar een andere tijd. Speelduur: 11:57. Boeknummer: 25595. 

Sylvain Neuvel. Ontwakende goden. Vertaald uit het Engels. Vormt samen met ‘Slapende 

reuzen’ (deel 1) een tweeluik. Een team van wetenschappers en militairen moet de aarde 

verdedigen tegen enorme robots uit de ruimte. Speelduur: 10:04. Boeknummer: 26788. 

22: Sociale romans 

Bleri Lleshi. Inaya : brief aan mijn kind. Brief van een Belgische vader van Albanese komaf 

aan zijn nog ongeboren dochter, waarin hij schrijft over de soms harde wereld die haar te 

wachten staat. Speelduur: 5:33. Boeknummer: 26071. 

23: Spionageromans 



Antoine Rault. De dans der levenden. Vertaald uit het Frans. In 1918 wordt een jonge 

soldaat met geheugenverlies ingezet als spion voor Frankrijk. Speelduur: 15:50. 

Boeknummer: 26260. 

Karen Cleveland. Wat je niet weet. Vertaald uit het Engels. Een Amerikaanse vrouw die bij 

de CIA als analist werkt, ontdekt dat haar man een Russische spion is. Speelduur: 10:01. 

Boeknummer: 26411. 

24: Streek- en familieromans 

Susan Wiggs. De zomer dat alles anders werd. Vertaald uit het Engels. Om achter zijn 

verleden te komen, vertrekt een vrouw met haar vader en dochter naar Frankrijk. Speelduur: 

12:54. Boeknummer: 26972. 

Robyn Carr. Terug naar het meer. Vertaald uit het Engels. Twee zussen keren terug naar het 

verwaarloosde zomerhuis van de familie om daar een oplossing te zoeken voor de 

verstoorde familierelaties. Speelduur: 11:09. Boeknummer: 27139. 

25: Thrillers 

Nora Roberts. Bij zonsondergang. Vertaald uit het Engels. Als een vrouw na 25 jaar 

opgesloten en mishandeld te zijn geweest, terugkeert naar haar familieranch in Montana is 

de angst groot, want de dader loopt nog steeds rond. Speelduur: 18:36. Boeknummer: 

27068. 

Jan Van der Cruysse. De Zaventemmers. Terwijl de Georgische maffia nog op zoek is naar 

hun zending diamanten plant een veiligheidsdeskundige de perfecte diamantroof op 

vliegveld Zaventem. Speelduur: 20:48. Boeknummer: 27069. 

Dirk Vanderlinden. De Chirusa hyperlink : De Vandiesel Company in een data-oorlog tussen 

de grootmachten. De hulp van de Vlaamse Vandiesel Company wordt ingeroepen als blijkt 

dat de Russen een onderzeese internetkabel aftakken om informatie te stelen. Speelduur: 

13:29. Boeknummer: 27082. 

Koen Strobbe. Gras. Een vrouw belandt in een nachtmerrie als ze een lijk vindt op het luxe 

domein van een sjeik, waar ze met een door haar ontwikkelde molecule bezig is de droge 

bodem in grasvelden te veranderen. Speelduur: 9:28. Boeknummer: 27089. 

Isabelle Corlier. Ring Oost. Vertaald uit het Frans. Een onderzoeksrechter pleegt een moord 

langs de ringweg in Brussel en moet zelf het onderzoek leiden wat daarmee de perfecte 

moord lijkt. Speelduur: 9:31. Boeknummer: 27101. 

Dirk Vanderlinden. Het Charles mysterie : gewaagde DNA-diefstal drijft de Vandiesel 

Company tot het uiterste. Terwijl de Vandiesel Company kampt met de mysterieuze 

verdwijning van enkele leden raakt het team betrokken bij een bizar plan van een 

excentrieke zakenman. Speelduur: 10:29. Boeknummer: 27113. 

Mike Nappa. Annabel Lee. Vertaald uit het Engels. Een 12-jarig meisje is samen met een 

Duitse herder door haar oom opgesloten in een bunker omdat hij vreest vermoord te zullen 

worden. Speelduur: 12:23. Boeknummer: 27130. 



Russell Newell. Gestolen. Vertaald uit het Engels. Als het zoontje van een succesvolle 

fondsmanager door een religieuze sekte wordt ontvoerd, doet hij zo veel om de jongen terug 

te vinden, dat hij zijn eigen leven verwoest. Speelduur: 14:17. Boeknummer: 27131. 

Koen Strobbe. De tragische eindes van Boris Bastarache. Een maatschappelijk uiterst 

succesvolle man verbloemt een leven lang zijn dubbelleven als seriemoordenaar. Speelduur: 

10:02. Boeknummer: 27136. 

Belinda Bauer. Blinde drift. Vertaald uit het Engels. Na autopech gaat een moeder hulp halen 

maar keert nooit terug, waarna de in de auto achtergebleven elfjarige zoon voor zijn twee 

jongere zusjes moet zorgen en als hij drie jaar later bij een inbraak een mes vindt, weet hij 

wie zijn moeder heeft vermoord. Speelduur: 14:33. Boeknummer: 27137. 

Pat Craenbroek. Uitgebroed. Een wanhopige vrouw gooit zich voor de trein waarna blijkt dat 

zij in de maanden voor haar dood een plan had uitgewerkt dat grote gevolgen heeft voor 

haar omgeving. Speelduur: 11:46. Boeknummer: 27150. 

Anne Daniel. De manipulator. Een vlotte, sympathieke 35-jarige vrouw, die in opdracht 

mensen manipuleert, wordt geconfronteerd met een voormalig slachtoffer die wraak wil 

nemen. Speelduur: 5:41. Boeknummer: 27153. 

Ann Van Loock. De Expo 58 moorden. Brussel 1958, de stad ligt bezaaid met bouwwerven 

in haar drang naar vooruitgang en modernisering. Maar wanneer het lichaam van zijn beste 

vriend François gevonden wordt - met kogels afgemaakt en op lugubere wijze tentoongesteld 

in de betonnen fundering van het Atomium - verliest professor filosofie Jo Van Zweeveld 

zichzelf in een zoektocht naar de waarheid. Speelduur: 9:50. Boeknummer: 27166. 

26: Verhalen 

Paulina Flores. Een beschamende vertoning. Vertaald uit het Spaans. In het leven van 

alledag doen kinderen en volwassenen ontdekkingen die een grote impact op hun visie op 

het leven hebben. Speelduur: 7:51. Boeknummer: 26932. 

Selahattin Demirtas. Morgenlicht. Vertaald uit het Turks. De zoektocht naar vrijheid en 

gerechtigheid van vrouwen in Koerdistan. Speelduur: 3:26. Boeknummer: 27145. 

27: Waargebeurd 

Linda Asselbergs. Casablanca voorbij : het bewogen levensverhaal van transgenderpionier 

Corinne. Levensbeschrijving van een transgenderpionier, gevolgd door een beschrijving van 

het fenomeen transgender in historisch perspectief. Speelduur: 5:38. Boeknummer: 26957. 

Clara Sabinne. Mijn zoon heeft zich tot de islam bekeerd : zelfs niet bang.... Vertaald uit het 

Frans. In dit boek neemt de schrijfster u mee op haar ontdekkingstocht van de islam en de 

metamorfose van haar zoon. Speelduur: 4:37. Boeknummer: 27002. 

Deborah Feldman. Onorthodox : de schokkende breuk met mijn roots. Vertaald uit het 

Engels. Herinneringen van een Amerikaanse vrouw aan haar jeugd in een ultra-orthodoxe 

chassidische gemeenschap in Brooklyn, een milieu waaraan ze wist te ontvluchten. 

Speelduur: 11:18. Boeknummer: 27116.  

28: Boeken voor jongvolwassenen 



Maria Nygren. Het vierde rijk. Vertaald uit het Zweeds. Blenda is niet populair en maakt 

moeilijk vrienden op haar nieuwe school. Bij een schoolopdracht over Hitler krijgt ze het idee 

om zijn propagandatechnieken te gebruiken om de macht op school over te nemen. 

Speelduur: 8:55. Boeknummer: 27175. 

Chicklit. Rachel Hawkins. Royals. Vertaald uit het Engels. Daisy (17, ik-figuur) moet de 

zomer doorbrengen aan het Schotse hof, omdat haar oudere zus zich verloofd heeft met de 

Schotse kroonprins Alex. Alex' broer Sebastian brengt haar al snel in de problemen en die 

worden alleen maar groter als ze allerlei koninklijke geheimen ontdekt. Speelduur: 9:28. 

Boeknummer: 27108. 

Fantasy. Brandon Sanderson. Staalhart. Vertaald uit het Engels. De Epic Staalhart heeft de 

vader van David vermoord. Als David volwassen is, sluit hij zich aan bij de Wrekers om het 

tegen Staalhart op te nemen. Speelduur: 15:49. Boeknummer: 27122. 

Sciencefiction. Gena Showalter. Levensbloed. Vertaald uit het Engels. Ten heeft gekozen 

voor een volgend leven in het rechtvaardige Troika, maar haar geliefde Killian koos het 

rivaliserende Myriad. Speelduur: 16:15. Boeknummer: 27103. 

Sciencefiction. Kate Ling. De gloed van gedoofde sterren. Vertaald uit het Engels. Seren en 

Dom, geboren op het ruimteschip Ventura, vluchten samen naar een verlaten planeet, die 

geheimen herbergt. Speelduur: 8:54. Boeknummer: 27127. 

Deel 2: Informatieve boeken 

1: Criminaliteit 

Alex Perry. Maffiamoeders : moedige vrouwen en hun strijd tegen de machtigste 

maffiaorganisatie. Geschiedenis van 's werelds machtigste misdaadsyndicaat, de Italiaanse 

'ndrangheta, en de vrouwen die met hun getuigenissen trachten de macht van de maffia te 

breken. Speelduur: 11:36. Boeknummer: 27109. 

Óscar Martínez. Het beest : de vlucht uit Cartel-land. Verslag van de levensgevaarlijke reis 

die de schrijver door Mexico naar de zuidgrens van de VS maakte, net als veel migranten uit 

Midden-Amerika. Speelduur: 10:47. Boeknummer: 27124. 

2: Economie 

Kim De Witte. De grote pensioenroof, en Het plan om ons pensioen terug te winnen. Kim De 

Witte neemt ons mee op een tocht langs de frontlijnen van het grote pensioengevecht. 

Speelduur: 9:44. Boeknummer: 27135. 

3: Geschiedenis 

Edith Eva Eger. De keuze : leven in vrijheid. Herinneringen van de Shoah-overlevende die in 

haar klinisch-psychologische werk heling vond voor haar onverwerkte verleden. Speelduur: 

13:46. Boeknummer: 27112. 

Koen Aerts. Kinderen van de repressie : hoe Vlaanderen worstelt met de bestraffing van de 

collaboratie. Studie naar de impact op Vlaamse kinderen van het feit dat hun ouders na de 



Tweede Wereldoorlog te boek stonden als collaborateurs. Speelduur: 11:29. Boeknummer: 

27091. 

Laurence Schram. Dossin : wachtkamer van Auschwitz. Dit verzamelkamp is het onderwerp 

van deze grondige wetenschappelijke studie. De nadruk wordt gelegd op de genocidaire 

functie en op de verplichte deelname van de gedetineerden aan hun eigen uitroeiing. De 

organisatie van het kamp en zijn hiërarchie worden bestudeerd aan de hand van de 

verhoudingen en het gedrag van de SS-ers, hun helpers en hun slachtoffers. Speelduur: 

13:55. Boeknummer: 27162. 

Bert Cornelis. De zaak van de zwarten : een kasteelgijzeling uit de Tweede Wereldoorlog. 

Geschiedenis van 'goed' en 'fout' in België tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de hand van 

de inbeslagname van een kasteel in het gehucht Rotselaar door leden van de met de Duitse 

bezetters collaborerende Vlaamse Wacht. Speelduur: 11:00. Boeknummer: 27161.  

Anne Applebaum. Rode hongersnood : Stalins oorlog tegen Oekraïne. Geschiedenis van de 

bewust door het Stalinbewind gecreëerde hongersnood in 1931-1933 in de Oekraïne die aan 

miljoenen mensen het leven kostte. Speelduur: 21:12. Boeknummer: 27158. 

Anthony McCarten. In duistere tijden : hoe Churchill de Britten van de afgrond redde. 

Historisch verslag over het effect van Churchills toespraken in 1940, toen Groot-Brittannië 

rechtstreeks werd bedreigd door nazi-Duitsland. Speelduur: 8:06. Boeknummer: 27129. 

Rania Abouzeid. Geen weg terug : leven, verlies en hoop in Syrië. Journalistiek verslag over 

de situatie in het door burgeroorlog verscheurde Syrië. Speelduur: 16:07. Boeknummer: 

27077. 

Joe Biden. Beloof me : de belofte van een vicepresident aan zijn land en van een vader aan 

zijn zoon. Memoires van de oud-vicepresident van de Verenigde Staten met een beschrijving 

van politieke kwesties, gemengd met het relaas over de ziekte en het overlijden van zijn 

zoon Beau in 2015. Speelduur: 9:20. Boeknummer: 27106. 

Michelle Obama. Mijn verhaal : becoming. Memoires van de eerste Afro-Amerikaanse first-

lady Michelle Obama. Speelduur: 18:13. Boeknummer: 27174. 

4: Journalistiek 

Gaston Durnez. Een mens is maar een wandelaar. Na ruim zeventig jaar in de journalistiek 

kan Gaston Durnez terugblikken op een uitzonderlijk rijke loopbaan. In dit boek haalt hij 

persoonlijke herinneringen op aan mensen die in de loop der jaren zijn pad hebben gekruist. 

Een bont gezelschap passeert de revue, onder wie dichter Bert Decorte, schrijver Louis Paul 

Boon, journaliste Maria Rosseels, fotograaf Paul Van den Abeele, regisseur Robbe De Hert, 

politicus Theo Lefèvre en krantenmagnaat Albert De Smaele. Speelduur: 14:59. 

Boeknummer: 27084. 

5: Muziek 

Paul Michiels. Onvoltooid tegenwoordig. Autobiografie van de zanger Paul Michiels. 

Speelduur: 4:22. Boeknummer: 26997. 

Leon Verdonschot. Vos: het leven van Luc De Vos. Biografie van Luc de Vos, de Vlaamse 

zanger van de rockband Gorki en ook televisiepersoonlijkheid, columnist en schrijver. 

Speelduur: 8:22. Boeknummer: 27132. 



6: Natuur, planten en dieren 

Louis Beyens. De raaf. Informatie over het leven, de eigenschappen en het gedrag van 

raven aan de hand van eigen waarnemingen en ervaringen van de auteur/bioloog en 

wetenschappelijk onderzoek, en over de rol en plaats in diverse culturen, film, kunst en 

literatuur. Speelduur: 7:54. Boeknummer: 26977. 

7: Opvoeding en onderwijs 

Jürgen Peeters. Kinderen zijn geen puppy’s : de kracht van zelfsturing in opvoeding. Hoe 

help je kinderen zichzelf te sturen in deze steeds complexere wereld? Hoe houden we een 

focus op lange termijn en leren we kinderen grenzen en structuur zonder verlies aan warmte 

en relatie? Er is niet één absolute grote waarheid over opvoeding. Opvoeding is een 

langetermijnproject. Speelduur: 6:55. Boeknummer: 26976. 

8: Psychologie 

Michael M. Lewis. Twee breinen : Daniel Kahneman en Amos Tversky : een vriendschap die 

ons denken veranderde. Inleiding tot het leven en denken van twee Israëlische psychologen 

die baanbrekende ideeën ontwikkelden over het menselijk denken en de perceptie van de 

realiteit. Speelduur: 13:16. Boeknummer: 26831. 

Gaby Stroecken. De mythe van de gelukkige kindertijd : zoektocht naar het miskende kind in 

onszelf. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat ze een goede kindertijd hebben gehad. Toch 

geven velen blijk van het tegenovergestelde: ze zijn ontevreden over hun leven of voelen 

zich ongelukkig en depressief, zitten slecht in hun vel. Negatieve ervaringen uit de vroege 

kindertijd werken ongewild en onbewust door in het volwassen leven. Speelduur: 8:56. 

Boeknummer: 27076. 

9: Religie 

Taede Smedes. God, iets of niets? : de postseculiere maatschappij tussen 'geloof' en 

'ongeloof'. Verkenning van nieuwe vormen van religieus bewustzijn en zingeving, waarop 

tegenstellingen als theïsme-atheïsme en  gelovig-ongelovig niet meer van toepassing zijn. 

Speelduur: 13:06. Boeknummer: 27125. 

David Dessin. God is een vluchteling : de terugkeer van het christendom in de Lage Landen. 

Geschiedenis en achtergronden van christelijke immigranten in Europa vanuit Azië en Afrika. 

Speelduur: 7:46. Boeknummer: 27163. 

10: Ruimtevaart 

Scott Kelly. Een jaar in de ruimte : een leven lang astronaut. Levensverhaal van de 

Amerikaanse astronaut, die zijn carrière begon als luie scholier, maar uiteindelijk een 

gepassioneerde gevechtspiloot werd en zelfs een jaar in het ISS verbleef. Speelduur: 15:16. 

Boeknummer: 27123. 

11: Sociale vraagstukken 



Rik Peters. Hypocrisie : waarom je af en toe moet doen alsof. Badinerende beschouwing 

over het nut van hypocriet gedrag dat de wereld een aangenamere plek maakt om te leven. 

Speelduur: 3:51. Boeknummer: 27083. 

Samira Atillah. Zijn naam was Youssef : een ongecensureerd verslag uit het 

vluchtelingenkamp. Persoonlijke verhalen van vluchtelingen die onder erbarmelijke 

omstandigheden verblijven in de kampen in Noord-Frankrijk. Speelduur: 2:46. Boeknummer: 

27100. 

12: Sport 

Patrick Cornillie. Koersen in de Groote Oorlog. Verzameling verhalen over de Eerste 

Wereldoorlog, over de rol van de fiets in het leger en de oorlog, en het lot van een aantal 

(voornamelijk Belgische en Franse) wielrenners. Speelduur: 10:16. Boeknummer: 27107. 

13: Wijsbegeerte  

Stéphane Garnier. Doe en denk als een kat : stressvrij, rustig, levensgenieter, charismatisch, 

nieuwsgierig, onafhankelijk... Hoe kan de rust die een kat uitstraalt in haar stressvrije routine 

ons doen stilstaan bij het beheersen van ons eigen stressniveau en zo leren genieten van 

het leven? Speelduur: 2:35. Boeknummer: 26935.  

Fernando Savater. Het goede leven : ethiek voor mensen van morgen. Brieven van de 

Spaanse filosoof aan zijn vijftienjarige zoon over de kunst van het leven. Speelduur: 4:54. 

Boeknummer: 27146. 


