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Deel 1: Romans 

1: Detectives 

Jef Geeraerts. Romeinse suite. Een Antwerpse politieman stelt in Rome een onderzoek in 

naar de dood van een doktersvrouw. Speelduur: 9:28. Boeknummer: 26873. 

Arne Dahl. Amsterdam-Stockholm. Vertaald uit het Zweeds. Het Opcop-team van Europol 

dat in Amsterdam een grachtenpand observeert waarin de leiders van een 

mensenhandelarenbende opereren, wordt geconfronteerd met twee ermee verbonden 

misdaden. Speelduur: 20:07. Boeknummer: 26767. 

Christian De Coninck. Bloedvlag. Als in een woning in Brussel een vermoord gezin wordt 

gevonden, leidt het onderzoek commissaris Goris naar het drugsmilieu. Speelduur: 10:28. 

Boeknummer: 26805. 



Fred Vargas. Een dodelijk venijn. Vertaald uit het Frans. Commissaris Jean-Baptiste 

Adamsberg raakt geïntrigeerd door het bericht dat in de omgeving van Nîmes drie mannen 

van rond de tachtig zijn gestorven ten gevolge van een beet door een kluizenaarsspin en 

stort zich op deze zaak. Speelduur: 15:49. Boeknummer: 26923. 

Roz Nay. Niet verder vertellen. Vertaald uit het Engels. Wanneer een vrouw spoorloos 

verdwijnt, wordt de ex-vriendin van haar man verdacht. Speelduur: 6:45. Boeknummer: 

26939. 

Christian De Coninck. Dodenmars. Vormt samen met Dodendans een tweeluik. Wanneer 

een Vlaamse kolonel in opdracht van de Koning onderzoek doet naar twee vermiste 

officieren, belandt hij in een web van (dubbel)spionage. Speelduur: 7:55. Boeknummer: 

26943. 

Toni Coppers. De genezer : een Liese Meerhout-thriller. Een verzamelaar van middeleeuwse 

manuscripten wordt gruwelijk gemarteld en gedood, waarna commissaris Liese Meerhout en 

haar assistente Michel Masson op zoek naar de dader gaan en in Oxford belanden waar een 

Vlaamse studente spoorloos blijkt verdwenen. Speelduur: 10:43. Boeknummer: 26966. 

Dolores Redondo. Erfenis van de botten. Vertaald uit het Spaans. Tweede deel van de 

Baztan-trilogie. Rechercheur Amaia Salazar, zwanger van haar eerste kind, onderzoekt de 

zelfmoord van een man, verdacht van moord op zijn stiefdochter. Speelduur: 17:04. 

Boeknummer: 26985. 

Gunnar Staalesen. Grote zus. Vertaald uit het Noors. Privédetective Varg Veum accepteert 

de opdracht van zijn halfzus om haar verdwenen petekind op te sporen. Speelduur: 8:42. 

Boeknummer: 26986. 

Jørn Lier Horst. De kluizenaar. Vertaald uit het Noors. Inspecteur William Wisting en zijn 

team krijgen te maken met de dood van een kluizenaar en de vondst van een tweede dode. 

Speelduur: 10:11. Boeknummer: 27033. 

Jørn Lier Horst. Jachthonden. Vertaald uit het Noors. Rechercheur William Wisting wordt 

geschorst wegens bewijsvervalsing in een oude zaak, terwijl dochter Line als 

misdaadverslaggeefster een moord onderzoekt die iets met de zaak van haar vader te 

maken lijkt te hebben. Speelduur: 10:25. Boeknummer: 27034. 

2: Fantasy 

Muriel Barbery. Het leven van de elfen. Vertaald uit het Frans. Twee meisjes, de een in 

Frankrijk, de ander in Italië, beschikken over paranormale gaven en vervullen een bijzondere 

rol in hun respectievelijke omgeving. Speelduur: 7:56. Boeknummer: 25364. 

Petra Doom. Een kracht ontwaakt. Mirabel is vanuit de magische wereld Aeterna naar de 

aarde gekomen. Nu bemiddelt ze wanneer andere Overstekers naar de aarde komen en in 

conflict komen met elkaar of met mensen. Speelduur: 13:07. Boeknummer: 26317. 

Jon Skovron. Hoop en Rood. Vertaald uit het Engels. Eerste deel van ‘Het keizerrijk der 

stormen’. Twee wezen proberen het keizerrijk te verlossen van de mystieke biospinners. 

Speelduur: 16:19. Boeknummer: 26892. 

Jon Skovron. Grim en Schaduw. Vertaald uit het Engels. Tweede deel van ‘Het keizerrijk der 

stormen’. In een keizerrijk dat wordt bedreigd door zwarte magie vechten de jonge geliefden 



Hoop en Rood tegen de kwade machten; de één aan het hof en de ander als piratenkapitein 

op zee. Speelduur: 16:43. Boeknummer: 26894.  

3: Poëziebundels  

Max Temmerman. Huishoudkunde. Troostrijke en hoopvolle gedichten over schuilplekken 

tegen ‘regen, wilde beesten en het kleine leven’. Speelduur: 1:00. Boeknummer: 26811. 

Moya De Feyter. Tot iemand eindelijk. Een dichtbundel van een niet alledaags dichter. Moya 

de Feyter zweeft met flair tussen de grenzen van waan en werkelijkheid, kroniek en sprookje, 

wreedheid en verlangen. Speelduur: 1:19. Boeknummer: 26880. 

Paul Bogaert. Zo kan het niet langer. Een dichtbundel vol vluchtwegen voor de moderne 

mens. Een koude douche voor het ego. Speelduur: 0:44. Boeknummer: 26983. 

Stefan Hertmans. Onder een koperen hemel. Gedichten waarin het persoonlijke lot wordt 

verbonden met de woelige cultuur van Europa, de nadruk ligt op kunst, religie en politiek en 

waarin verleden en heden steeds ineenvloeien. Speelduur: 1:51. Boeknummer: 27006. 

4: Politieke romans  

Omar Robert Hamilton. De stad wint altijd. Vertaald uit het Engels. Een jong stel vecht tegen 

het leger van Egypte voor een beter leven na de afzetting van president Mubarak. 

Speelduur: 11:28. Boeknummer: 26188. 

Nathan Englander. Weerzien in het midden van de aarde. Vertaald uit het Engels. Een 

Mossad-spion voelt zich schuldig over zijn daden, maar belandt in een uitzichtloze situatie 

wanneer hij dit recht wil zetten. Speelduur: 9:54. Boeknummer: 26462. 

Juli Zeh. Lege harten. Vertaald uit het Duits. De beschrijving van de gevolgen van een 

generatie zonder geloof en overtuigingen in een Duitsland in de nabije toekomst, dat wordt 

geregeerd door een nationalistische, anti-democratische partij. Speelduur: 8:47. 

Boeknummer: 26940. 

5: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn   

Jeroen Theunissen. Jouw huid. Hij is een meer dan goed betaalde expat, zij een migrante 

zonder verblijfsvergunning. Is de liefde groot genoeg om alle tegenstellingen te overwinnen? 

En wat is dat met Brussel, de wereldstad waarin ze wonen, de ene dag vriendelijk, de andere 

dag grimmig? Speelduur: 7:37. Boeknummer: 26887. 

Beppe Fenoglio. Doem. Vertaald uit het Italiaans. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog wordt 

de jonge Agostino Braida door zijn ouders als boerenknecht ‘uitgeleend’ aan een rijke maar 

gierige en hardvochtige boer. Speelduur: 2:56. Boeknummer: 26889. 

Tore Renberg. Als een rat in de val. Vertaald uit het Noors. Tweede deel van de Texas-

trilogie. Als twee broers van huis weglopen, kloppen ze bij een oom aan wiens huis de 

thuisbasis is van een bende in Stavanger. Speelduur: 14:10. Boeknummer: 26896. 

Kathy Mathys. Verdwaaltijd. Raamvertelling over een man wiens jeugdliefde spoorloos 

verdwijnt, en die in zijn latere leven andere mensen ontmoet, die net als hij op zoek zijn naar 

liefde en vervulling en verlangen om te verdwijnen. Speelduur: 8:43. Boeknummer: 26897. 



Sara Mesa. Litteken. Vertaald uit het Spaans. Een jonge vrouw raakt gefascineerd door een 

raadselachtige man met wie zij via internet contact heeft en ook na haar huwelijk blijft zij 

contact houden met hem. Speelduur: 6:42. Boeknummer: 26907. 

Anna Kim. De grote thuiskomst. Vertaald uit het Duits. Drie jonge mensen zoeken begin 

jaren zestig hun plek in het chaotische en door de oorlog verscheurde Korea. Speelduur: 

16:23. Boeknummer: 26915. 

Astrid Panis. Slapende tijgers. Als een jong meisje wordt geconfronteerd met de dood van 

een buurjongen bedenkt een vriend daar een fraaie fantasie bij, die zijn oorsprong vindt in de 

dierentuin die vroeger in Gent te vinden was. Speelduur: 6:41. Boeknummer: 26920. 

Michel Laub. Het donderdagtribunaal. Vertaald uit het Portugees. Wanneer de 

mailcorrespondentie tussen twee vrienden door de ex-vrouw van een van beiden openbaar 

wordt gemaakt, volgt een rechtszitting waarin veel geheimen naar buiten komen. Speelduur: 

5:33. Boeknummer: 26938. 

Eileen Chang. De liefde van een half leven. Vertaald uit het Chinees. Vier jonge mensen 

ontdekken dat gezinsverplichtingen in strijd zijn met liefde in het China van de jaren dertig. 

Speelduur: 17:37. Boeknummer: 26941.  

Adrienne Benson. Onder de Afrikaanse zon. Vertaald uit het Engels. Drie vrouwen in Afrika 

die hun leven ieder op hun eigen manier vormgeven, worden al dan niet vrijwillig, met elkaar 

geconfronteerd. Speelduur: 11:52. Boeknummer: 26942. 

Sofia Lundberg. Het rode adresboek. Vertaald uit het Zweeds. Een 96-jarige vrouw uit 

Stockholm overdenkt aan de hand van het rode adresboek dat ze als kind van haar vader 

kreeg, haar veelbewogen leven. Speelduur: 9:09. Boeknummer: 26949. 

Marnix Peeters. Ik heb aids van Johnny Diamond : het verslag van een midlifecrisis. Barry 

King, een Vlaamse autoverkoper met een midlifecrisis, gaat samen met zijn Turkse vriend 

Gele Ali de bloemetjes buiten zetten in het uitgaansleven van Berlijn. Daar vindt hij de liefde 

van zijn leven maar zijn avontuur eindigt in een catastrofe. Speelduur: 5:26. Boeknummer: 

26950.  

Christine Féret-Fleury. Juliette, of Het geluk van boeken. Vertaald uit het Frans. Als een 

jonge vrouw met het doorgeven van boeken wil bijdragen aan het welzijn van anderen, krijgt 

haar eigen leven ook een andere inhoud. Speelduur: 4:41. Boeknummer: 26959. 

Dima Wannous. De opgejaagden. Vertaald uit het Arabisch. Nadat een angstige jonge vrouw 

in Damascus verliefd is geworden op een eveneens angstige schrijver, moet deze vluchten 

als de stad te gevaarlijk wordt en als hij haar later een manuscript stuurt, blijkt de inhoud 

ervan verdacht veel op haar leven. Speelduur: 8:44. Boeknummer: 26971. 

Isabelle Artus. Het Japanse winkeltje. Vertaald uit het Frans. Een meisje en een jongen uit 

de Franse provincie vinden elkaar in hun gezamenlijke passie voor Japan, worden verliefd 

en gaan leven als geisha en samoerai. Speelduur: 7:10. Boeknummer: 26973. 

Amy Bloom. Witte huizen. Vertaald uit het Engels. Eleanor Roosevelt, de vrouw van Franklin 

Delano Roosevelt, president van de Verenigde Staten, heeft een jarenlange innige relatie 

met de journaliste Lorena Hickok. Speelduur: 9:00. Boeknummer: 26974. 

Angelika Schrobsdorff. Jij bent niet zoals andere moeders : het levensverhaal van een 

gepassioneerde vrouw. Vertaald uit het Duits. Levensverhaal van de moeder van de Duitse 

auteur (1927-2016), die in Berlijn een uitbundig leven leidde totdat ze met haar kinderen naar 



het buitenland moest vluchten als Hitler aan de macht komt. Speelduur: 18:26. Boeknummer: 

26992. 

Felicity Everett. De buren van nr. 9. Vertaald uit het Engels. Een Londens echtpaar raakt al 

snel in de ban van het losse, bohémienachtige leven van hun nieuwe buren, die maar al te 

graag gebruikmaken van de hen aangeboden vriendschap. Speelduur: 8:37. Boeknummer: 

26995. 

Tine Bergen. Merg. Nu een dertigjarige vrouw zelf een dochter heeft, geeft ze haar visie op 

haar disfunctionele familie en wanneer haar moeder dreigt met zelfmoord, breekt zij met haar 

en snijdt daarmee ook een deel van zichzelf af. Speelduur: 3:43. Boeknummer: 26998. 

Yves Bondue. Nabeeld. Bij het bekijken van foto’s uit zijn jeugd in een fictief Vlaams dorp 

van eind jaren zestig tot tachtig, ziet een man met de levenservaring van nu de grootsheid 

van toen verschrompelen tot bekrompen dorpsintriges en verontrustende herinneringen. 

Speelduur: 10:17. Boeknummer: 26999.  

Saskia Martens. Onuitgesproken. Dit boek borduurt verder op het personage Emma uit de 

TV-serie Thuis, uitgezonden op Één. In dezelfde rol, maar een losstaand verhaal, speelt zij 

eveneens het hoofdpersonage in de jongerenreeks Secrets (uitgezonden vanaf 2018). Het 

leven is een rollercoaster voor de 17-jarige Emma. Zowel thuis als op school volgen de 

gebeurtenissen elkaar op in hoog tempo. In dat alles probeert Emma overeind te blijven en 

alles een plaats te geven. Speelduur: 5:50. Boeknummer: 27000. 

Eleanor Limprecht. De reizigers. Vertaald uit het Engels. Sarah en haar kleindochter Hannah 

maken een cruise van Californië naar Australië. Sarah keert terug naar haar geboorteland, 

waar ze niet meer is geweest sinds ze in 1945 aan boord stapte van de USS Mariposa. 

Samen met vele andere oorlogsbruiden stak zij dat jaar de Stille Oceaan over, om te worden 

herenigd met de Amerikaanse soldaten waarmee zij tijdens de oorlog trouwden. Speelduur: 

10:17. Boeknummer: 27015. 

6: Romantische boeken 

Annie Darling. De boekwinkel op de hoek. Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw erft een 

noodlijdende boekwinkel in Londen en probeert deze weer winstgevend te maken, maar haar 

collega heeft daar hele andere ideeën over. Speelduur: 10:48. Boeknummer: 26888. 

Ria Maes. Zorgen om Maaike. Publicatie n.a.v. de VTM-serie Sara. Arne, Sara's beste 

vriend, maakt zich grote zorgen om zijn gehandicapte dochter Maaike. Hij mag er niet aan 

denken dat er iets met hem en zijn vrouw gebeurt waardoor Maaike naar een tehuis moet. 

Sara wil in dat geval voor haar zorgen, maar Simon is het daar niet mee eens. Speelduur: 

3:41. Boeknummer: 26916. 

Ria Maes. Tien jaar later. Publicatie n.a.v. de VTM-serie Sara. Een dag na haar verjaardag 

voelt Sara, na zomaar eventjes tien jaar, plots de drang om opnieuw over haar dagdagelijkse 

ervaringen te schrijven in haar dagboek. Speelduur: 5:02. Boeknummer: 26921. 

Ria Maes. Kiezen voor geluk. Publicatie n.a.v. de VTM-serie Sara. Helena, de vrouw die ooit 

op het punt stond om met Simon te trouwen, gaat scheiden van haar man Steven. Dat 

nieuws slaat bij Sara in als een bom. Zeker wanneer ze de echte reden van de breuk te 

weten komt: Helena is verliefd op een getrouwde man. Voor Sara is het duidelijk dat Helena 

al die jaren stiekem verliefd is gebleven op Simon en nu zal proberen om hem terug te 

winnen. Speelduur: 4:16. Boeknummer: 26954. 



Ria Maes. Schokkend nieuws. Publicatie n.a.v. de VTM-serie Sara. Sara is terug zwanger. In 

het begin maakt ze zich zorgen of alles wel goed zal gaan, maar net als ze van de 

zwangerschap begint te genieten, gaat het fout. Speelduur: 3:20. Boeknummer: 26962. 

Sarah Morgan. Spanning in de lucht. Vertaald uit het Engels. Skylar snapt niet waarom 

vrouwen Alec altijd zo aantrekkelijk vinden. Hij mag dan ontzettend knap zijn, zij kent hem 

vooral als cynisch en afstandelijk. Wanneer ze door omstandigheden gedwongen wordt de 

vakantie met hem door te brengen, is ze dan ook bepaald niet blij... Speelduur: 11:21. 

Boeknummer: 27001. 

Sarah Morgan. Duik in het diepe. Vertaald uit het Engels. Na het overlijden van haar 

beroemde halfzus krijgt Emily de zorg voor haar nichtje; om aan media-aandacht te 

ontsnappen, vluchten ze naar Puffin Island waar eilandbewoner Ryan aanbiedt hen te 

helpen. Speelduur: 11:28. Boeknummer: 27007. 

Jennifer Probst. Alles of niets. Vertaald uit het Engels. Als Tristan Pierce terug verhuist uit 

New York om samen met zijn broers het familiebedrijf over te nemen, komt het leven dat hij 

zes jaar geleden achter zich liet met een dreun terug. Speelduur: 11:57. Boeknummer: 

27008. 

7: Thrillers 

Sam Hepburn. Haar perfecte leven. Vertaald uit het Engels. De levens van twee Engelse 

vrouwen, elkaars tegenpolen, raken verweven, maar door een reeks mysterieuze 

gebeurtenissen komt er een wreed einde aan de verbondenheid. Speelduur: 12:30. 

Boeknummer: 26860.  

Melanie Raabe. De waarheid. Vertaald uit het Duits. Nadat een rijke zakenman terugkomt uit 

Zuid-Amerika, waar hij zeven jaar geleden ontvoerd werd, wordt hij door zijn vrouw niet meer 

herkend. Speelduur: 10:25. Boeknummer: 26861. 

Mary Higgins Clark. Een tweede kans. Vertaald uit het Engels. Een tv-producente en haar 

team gaan na drie jaar de niet-opgeloste moord op een bejaarde miljonaire onderzoeken. 

Speelduur: 8:50. Boeknummer: 26919. 

Julia Heaberlin. Vergeet me niet. Vertaald uit het Engels. Als een jonge vrouw vermoedt dat 

een inmiddels demente fotograaf haar zus vermoordde en nu zijn dementie speelt, 

onderneemt ze een roadtrip met hem langs plekken die hij heeft gefotografeerd in de hoop 

bekentenissen los te kunnen maken. Speelduur: 10:15. Boeknummer: 26934. 

Franck Thilliez. Beklemming. Vertaald uit het Frans. De bevrijding van een langdurig 

opgesloten vrouw opent een spoor naar criminele orgaantransplantaties. Speelduur: 17:00. 

Boeknummer: 26956. 

Lawrence Osborne. Schitterende dieren. Vertaald uit het Engels. Twee rijke jonge vrouwen 

die de zomer doorbrengen op een Grieks eiland proberen een Syrische vluchteling te helpen, 

een vakantieproject dat gruwelijk uit de hand loopt. Speelduur: 12:28. Boeknummer: 26988. 

Tara Isabella Burton. Social creature. Vertaald uit het Engels. Een 29-jarige vrouw verhuist 

naar New York om schrijfster te worden en geniet daar van de vriendschap met een rijke 23-

jarige vrouw, totdat beiden hun ware gezicht laten zien. Speelduur: 10:14. Boeknummer: 

26987.  



Dirk Vanderlinden. Het geheim van Stolzenfels : de Vandiesel company in actie tegen een 

duistere samenzwering om de macht van Europa. Als de voorzitter van de Europese 

Centrale Bank wordt vermoord, komt het specialistische team van de Vandiesel Company in 

actie. Speelduur: 9:48. Boeknummer: 27004.  

Paul Jacobs. Een hoogst verleidelijk man. De voormalige tv-presentator Thomas Breens 

gaat op zoek naar een radiopresentatrice, tevens minnares van een zakenman met politieke 

ambities, die de dag nadat ze live in een huilbui was uitgebroken spoorloos is verdwenen. 

Speelduur: 8:35. Boeknummer: 27018.  

Willem Asman. Exit. Een aanslag op een cruiseschip in de haven van Amsterdam betekent 

een aanslag op Rebound, een organisatie die mensen aan een nieuwe identiteit en veilige 

woonplaats helpt. Speelduur: 12:53. Boeknummer: 27032. 

René Van Rijckevorsel. Zwanenbroeders. Twee gemaskerde mannen dringen een 

kunsthandel in 's-Hertogenbosch binnen, vermoorden de eigenaar en stelen een kostbaar 

middeleeuws Mariabeeld. Matthijs van Beyens, zoon van het slachtoffer, is verbijsterd zijn 

vader, afgeslacht bij een ordinaire roofmoord? Speelduur: 8:50. Boeknummer: 27035. 

8: Boeken voor jongvolwassenen 

Chicklit. Sarah Mlynowski. I see London, I see France : een hilarisch reisavontuur. Vertaald 

uit het Engels. Sidney (19) reist samen met haar beste vriendin Leela vier weken door 

Europa. Tegelijkertijd gaat het slechter met de gezondheid van haar moeder. Dan komen ze 

de ex van Leela tegen en zijn zeer knappe vriend. Speelduur: 9:26. Boeknummer: 26874. 

Luc Descamps. Gewoon gevoelig. Flo is hooggevoelig. In de klas is Flo een buitenbeentje en 

zijn haar sterke, lichamelijke reacties en teruggetrokkenheid vaak het mikpunt van pesterijen. 

Als Flo een oogje krijgt op haar buurjongen Lenn, raakt zij helemaal van slag. Speelduur: 

4:59. Boeknummer: 26929. 

Gerda Van Erkel. De glazen vogel. Na de dood van haar stiefbroer, maakt Joni samen met 

haar grootmoeder een reis door de woestijn van Algerije. Ze worden door hun gidsen 

ondergedompeld in de cultuur van de nomaden die er leven: de Toearegs. Speelduur: 7:41. 

Boeknummer: 26964. 

Tille Vincent. Anna. Anna heeft mogelijk lymfeklierkanker. Na dit nieuws heeft haar vader 

plotseling weer oog voor haar en op school maakt ze nieuwe vrienden. Als na onderzoek 

blijkt dat Anna niet ziek is, twijfelt ze of ze de waarheid moet vertellen. Speelduur: 8:53. 

Boeknummer: 27012. 

Trish Cook. Midnight sun. Vertaald uit het Engels. Katie lijdt aan een zeldzame huidziekte, 

waardoor ze niet in de zon mag komen. Overdag slaapt ze en ’s nachts speelt ze gitaar op 

het treinstation. Op een avond merkt Charlie haar op, een jongen uit de buurt op wie ze al 

jaren heimelijk verliefd is. Speelduur: 6:08. Boeknummer: 26953. 

Deel 2: Informatieve boeken 

1: Eten en drinken 

Roger Van Damme. Heerlijke aardbeirecepten van Roger Van Damme. In dit boek 

presenteert Roger van Damme 40 recepten met aardbeien. Eenvoudige desserts, zoals een 



milkshake, een smoothie of een soep met aardbeien, maar ook een verrassende carpaccio, 

een pizza en zelfs gehaktbrood met aardbeien. Allemaal gerechtjes die weinig keukenkennis 

vragen en snel klaar zijn. Speelduur: 2:50. Boeknummer: 26996. 

Soep! Kookboek met vijftig soeprecepten, een uitgave van het Belgische online kookkanaal 

Njam!. De recepten zijn geschreven door zes chefs: Johan Segers, Peppe Giacomazza, 

Roger Van Damme, Jan Buytaert, Dominique Persoone, Dagný Rós Ásmundsdóttir en Mieke 

Goffin. Speelduur: 1:31. Boeknummer: 26910. 

2: Exacte wetenschappen 

Stefano Mancuso. Plantenrevolutie : hoe planten onze toekomst bepalen. Wetenschappelijke 

beschouwing over diverse vaardigheden van planten en hun vermogen om zich aan te 

passen aan veranderingen, en wat wij daar als mensen van kunnen leren. Speelduur: 6:18. 

Boeknummer: 26881. 

Chris Thomas. Erfgenamen van de aarde : een optimistische kijk op de natuur in het tijdperk 

van de mens. Visie op natuurbehoud en de toekomst van soorten, biodiversiteit en de rol van 

de mensheid. Speelduur: 11:38. Boeknummer: 27013. 

3: Geschiedenis 

Ben MacIntyre. SAS : helden en schurken : hoe de speciale Britse eenheid de nazi's 

saboteerde en de uitkomst van de oorlog bepaalde. Geschiedenis van de Britse Special Air 

Service tijdens de Tweede Wereldoorlog. Speelduur: 15:55. Boeknummer: 26912. 

Geert De Vriese. Mei '68 : 31 dagen die ons leven veranderden? Bij de vijftigste verjaardag 

van Mei ’68 gaan Geert De Vriese en Frank Van Laeken op zoek naar de gebeurtenissen en 

de persoonlijke verhalen achter de enige maand in de wereldgeschiedenis met 

hoofdletterstatus. Ooggetuigen maken de balans op van hun dromen en idealen, experts 

toetsen ze aan feiten en doen nader onderzoek. Speelduur: 20:49. Boeknummer: 26902. 

Bruno Cheyns. Léon Degrelle : de Führer uit Bouillon : biografie. Levensbeschrijving van de 

Belgische fascistenleider en oostfrontstrijder (1906-1994), oprichter van de Rex-beweging, 

die na de Tweede Wereldoorlog ontkwam naar Spanje. Speelduur: 24:41. Boeknummer: 

26952. 

Ndaba Mandela. De moed om te vergeven : levenslessen van mijn grootvader, Nelson 

Mandela. Persoonlijk verhaal van een kleinzoon van Nelson Mandela. Speelduur: 9:25. 

Boeknummer: 26927. 

4: Gezondheid 

Joseph Jebelli. Het begin van het einde : op weg naar de genezing van Alzheimer. Overzicht 

van recent onderzoek naar de oorzaken en de behandeling van de ziekte van Alzheimer. 

Speelduur: 11:51. Boeknummer: 26865. 

Tommy Browaeys. Wake-up call : een persoonlijke getuigenis over burn-out, 

hooggevoeligheid en de zoektocht naar jezelf. Dit is een openhartige en herkenbare 

getuigenis van Tommy Browaeys, die zichzelf 'dankzij' zijn burn-out teruggevonden heeft. 

Speelduur: 5:12. Boeknummer: 26937. 



Guy T'Sjoen. Onder de gordel : verhalen van de mannendokter. Voorlichting over typische 

aandoeningen bij mannen en wetenswaardigheden over, de werking en het gebruik van het 

mannelijk geslachtdeel. Speelduur: 4:58. Boeknummer: 26969. 

Naoki Higashida. Zeven keer vallen, acht keer opstaan : de eigen stem van een jongeman 

met autisme. Vertaald uit het Engels. Autobiografisch relaas van een ernstig autistische 

jongeman, die worstelt met zijn aandoening. Speelduur: 6:15. Boeknummer: 27043. 

Andreas Michalsen. De innerlijke arts : natuurlijk genezen voor een optimale gezondheid van 

lichaam en geest. Pleidooi voor natuurgeneeskunde naast de reguliere, gebaseerd op 

wetenschappelijke basis. Speelduur: 11:08. Boeknummer: 26898. 

Jean-Pascal Van Ypersele. In het oog van de klimaatstorm. Informatie in interviewvorm van 

en over de Belgische klimaatwetenschapper Jean-Pascal van Ypersele en zijn betrokkenheid 

bij het klimaatvraagstuk en de wereldorganisatie IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 

Change). Speelduur: 5:28. Boeknummer: 26968. 

5: Politiek 

Hannah Arendt. Totalitarisme, gevolgd door Het verval van de nationale staat en het einde 

van de rechten van de mens. Vertaling van 'Totalitarianism', het derde deel van het boek 

'The origins of totalitarianism', met daarnaast ook een vertaling van hoofdstuk 9 van 

'Imperialism', het tweede deel van 'The origins of totalitarianism'. Analyse van de oorsprong 

en dynamiek van totalitaire regimes, met name nazi-Duitsland en sovjet-Rusland, door de 

politiek-filosofe (1906-1975).  Speelduur: 20:10. Boeknummer: 26984. 

Kristof Calvo. Leve politiek : tijd voor progressieve onbescheidenheid. Met dit boek wil 

Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo mensen opnieuw warm maken voor het politieke 

bedrijf, dat hij efficiënter wil maken door te snoeien in het aantal parlementen. Calvo pleit 

voor meer assertiviteit bij de progressieven. Die kunnen verkiezingen winnen, als ze van de 

strijd tegen de ongelijkheid het speerpunt maken. Speelduur: 7:09. Boeknummer: 26989. 

Manu Adriaens. Camps 75 : een leven van inkt, nylons en masseerolie. Voor dit boek liet de 

schrijver en journalist Hugo Camps zich zèlf uitgebreid interviewen door Manu Adriaens. 

Over zijn leven en loopbaan en de inzichten en verhalen die die meebrachten, in al zijn 

verschillende rollen. Speelduur: 7:05. Boeknummer: 26936. 

6: Religie 

Franciscus. Evangelii Gaudium : de vreugde van het Evangelie : apostolische exhortatie van 

Paus Franciscus. Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag. 

Speelduur: 7:08. Boeknummer: 26829. 

Brahim Laytouss. De islam in 51 vragen en antwoorden. Beknopte informatie over de islam 

in de vorm van actuele en praktische vragen met antwoorden. Speelduur: 2:39. 

Boeknummer: 26928. 

7: Sociale vraagstukken 

Leïla Slimani. Seks en leugens : het seksleven in Marokko. Vrouwen in Marokko vertellen 

openhartig over hoe moeilijk zij het in hun huwelijk (of daarbuiten) hebben. Speelduur: 5:25. 

Boeknummer: 26922. 



Bleri Lleshi. De kracht van hoop. Filosofische beschouwing over hoop als drijvende kracht 

om zowel persoonlijke als maatschappelijke veranderingen tot stand te brengen. Speelduur: 

6:09. Boeknummer: 26961. 

Toni Morrison. De herkomst van Anderen. Zes colleges van de Afro-Amerikaanse schrijfster 

over rassenrelaties in de literaire en de echte wereld, gegeven aan Harvard University in 

2016. Speelduur: 2:24. Boeknummer: 26978. 

8: Taal en literatuur 

Georges Wildemeersch. Hugo Claus : familie album. Grondige biografische studie over de 

relatie tussen het werk van Hugo Claus en zijn familie. Speelduur: 11:22. Boeknummer: 

26877. 

Thomas Eyskens. Toen met een lijst van nu errond : Herman de Coninck : biografie. 

Biografie van de Vlaamse dichter, essayist en tijdschriftredacteur Herman de Coninck (1944-

1997). Speelduur: 23:06. Boeknummer: 26895. 

9: Wijsbegeerte 

Chip Heath. De kracht van het moment : waarom bepaalde ervaringen een buitengewone 

impact hebben. Adviezen met voorbeelden voor leerkrachten en mensen in een zakelijke 

omgeving om de dagelijkse routine te doorbreken en zo grootse momenten voor zichzelf en 

anderen te creëren. Speelduur: 7:38. Boeknummer: 26781. 

Tom Hannes. Een kleine meditatiegids. Handleiding voor mensen die kennis willen maken 

met (boeddhistische) meditatievormen. Speelduur: 2:29. Boeknummer: 26948. 

Karen Kelchtermans. Liefde in balans : hoe vind je jezelf en elkaar terug? Zelfhulpboek voor 

de relatie met jezelf en de ander. Over het herontdekken van mannelijk en vrouwelijk 

bewustzijn en een gezond evenwicht. Speelduur: 9:01. Boeknummer: 26926. 


