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Deel 1: Romans 

1: Autobiografische romans 

Jean D'Ormesson. Ik leef altijd. Vertaald uit het Frans. Van holenmens tot hemelbestormer: 

de menselijke exploratiedrift door de eeuwen heen belicht. Speelduur: 7:56. Boeknummer: 

27436. 

Marnix Peeters. Zo donker buiten: afscheid van een moeder met alzheimer. Herinneringen 

van de Vlaamse schrijver aan het leven en overlijden van zijn moeder, die leed aan 

Alzheimer. Speelduur: 2:07. Boeknummer: 27438. 

Hans Bourlon. De blik van Bourlon. Columns over ondernemerschap en talrijke andere, 

uiteenlopende onderwerpen. Speelduur: 4:09. Boeknummer: 27457. 



Mauro Libertella. Mijn begraven boek. Vertaald uit het Spaans. De zoon van de overleden 

Argentijnse schrijver Héctor Libertella schrijft over het aftakelingsproces van zijn vader ten 

gevolge van een hardnekkig drankprobleem, over de vader-zoonrelatie door de tijd heen, de 

zware maanden voor het levenseinde en het rouwproces erna. Speelduur: 2:02. 

Boeknummer: 27460. 

Bart Meuleman. Hoe mijn vader werd verwekt. De auteur vertelt over het leven van zijn 

vader, hoe hij als buitenechtelijk kind ter wereld kwam en direct werd afgestaan aan een 

vreemde, koude vrouw en onder zeer behoeftige omstandigheden is opgevoed. Speelduur: 

6:25. Boeknummer: 27485. 

Paul De Wispelaere. Mijn huis is nergens meer. Door de ontmoeting van een Vlaamse 

schrijver met de dochter van zijn vroegere minnares grijpen zijn heden en verleden in elkaar. 

Speelduur: 6:44. Boeknummer: 27501. 

2: Chicklit  

Julia Whelan. Een jaar met jou. Vertaald uit het Engels. Voordat een 24-jarige Amerikaanse 

vrouw aan haar carrière als campagneleidster begint, gaat ze een jaar in Oxford Engelse 

19e-eeuwse literatuur studeren, waar ze als een blok valt voor haar poëziedocent, maar hun 

romance ontwikkelt zich tot een menselijk drama. Speelduur: 13:50. Boeknummer: 27241.  

Natalie Cox. Een onverwachte kerst. Vertaald uit het Engels. Een vrouw lijkt een sombere 

kerst tegemoet te gaan wanneer haar vriend haar verlaat; in haar nieuwe, tijdelijke 

onderkomen echter leert ze nieuwe mannen kennen. Speelduur: 9:53. Boeknummer: 27493. 

Sophie Kinsella. Voor wat, hoort wat. Vertaald uit het Engels. Fixie Farr is een jonge vrouw 

die voortdurend voor iedereen van alles oplost en daardoor slecht voor zichzelf zorgt, totdat 

er iets gebeurt waardoor alles verandert. Speelduur: 13:06. Boeknummer: 27594. 

3: Detectives 

Joke De Meyer. Moordende zin in Tanneke Gin. De ontdekking van een eeuwenoud recept 

voor het maken van gin is de aanleiding tot een reeks moorden op nazaten van personen die 

400 jaar eerder een ten onrechte als heks veroordeelde vrouw hebben vermoord. Speelduur: 

4:25. Boeknummer: 27424. 

Jo Claes. Een tragisch verhaal. Inspecteur Thomas Berg van de Leuvense politie onderzoekt 

de dood van een professor muziekgeschiedenis. Speelduur: 12:06. Boeknummer: 27444. 

Dolores Redondo. Dit alles zal ik je geven. Bekroond met de Premio Planeta de novela. 

Vertaald uit het Spaans. Na een mysterieus auto-ongeluk gaat de partner van het slachtoffer 

op onderzoek uit en komt erachter dat hij niet alles van hem wist. Speelduur: 22:29. 

Boeknummer: 27462. 

Sophie Hannah. Het mysterie van de drie kwarten. Vertaald uit het Engels. De beroemde 

detective Hercule Poirot raakt betrokken bij het onderzoek naar de ware toedracht rond de 

dood van een rijke oude man. Speelduur: 9:16. Boeknummer: 27558. 

Elizabeth George. De straf die ze verdient. Vertaald uit het Engels. Inspecteur Lynley en 

sergeant Havers onderzoeken de zelfmoord van een wegens vermeend kindermisbruik 

opgepakte, alom gerespecteerde deken in het middeleeuwse stadje Ludlow. Speelduur: 

29:34. Boeknummer: 27605. 



4: Historische romans 

Kate Quinn. Het Alice netwerk. Vertaald uit het Engels. Als een 19-jarige vrouw in 1947 met 

haar moeder naar Engeland gaat om abortus te laten plegen, loopt ze weg en met hulp van 

een eigenzinnige vrouw gaat ze op zoek naar haar in 1944 in Frankrijk verdwenen nicht. 

Speelduur: 17:45. Boeknummer: 27194. 

Jelle Dehaen. De schaduw van Caesar. Een rijke Romeinse aristocraat stelt alles in het werk 

om Julius Caesar aan de macht te helpen. Speelduur: 7:12. Boeknummer: 27418. 

Ayesha Harruna Attah. De honderd waterputten van Salaga. Vertaald uit het Engels. Eind 

19e eeuw in het huidige Ghana ervaren twee vrouwen, een machtige vrouw en een slavin, 

de slavenhandel op heel verschillende wijze. Speelduur: 8:05. Boeknummer: 27422. 

Aharon Appelfeld. Verwondering. Vertaald uit het Hebreeuws. Wanneer haar Joodse buren 

worden vernederd, beroofd en doodgeschoten, verlaat een vrouw haar huis en begint een 

zwerftocht door de omgeving om te verkondigen dat Jezus een Jood was en dat men de 

Joden daarom niet had mogen vermoorden. Speelduur: 7:34. Boeknummer: 27564. 

5: Ideeënliteratuur 

Michel Houellebecq. Serotonine. Vertaald uit het Frans. Een landbouwkundig ingenieur 

weegt, afgezet tegen de mondiale vervreemding, de desillussies in zijn professionele en 

amoureuze leven. Speelduur: 9:16. Boeknummer: 27520. 

Ali Smith. Lente. Vertaald uit het Engels. Een eigentijdse verweving van de lotgevallen van 

drie verloren zielen in het Groot-Brittannië van nu. Speelduur: 7:48. Boeknummer: 27561. 

Yves Petry. De geesten. Na de pijnlijke breuk met zijn vriendin Kristien vertrekt 

derdewereldarts Mark Oostermans naar kamp Bilonga, een vluchtelingenkamp in het 

binnenland van West-Afrika. De burgeroorlog lijkt het kamp niet te bereiken, tot op een dag 

een troep soldaten opduikt met allesbehalve vriendelijke bedoelingen. Maar dat schijnt 

Jeroen Ullings, het excentrieke hoofd van het medische team, weinig angst in te boezemen – 

ongezond weinig angst zelfs. Speelduur: 8:06. Boeknummer: 27593. 

6: Poëziebundels  

Peter Holvoet-Hanssen. Blauwboek : gedichten voor de grote reuzin. Wie deze dichtbundel 

leest, wordt getrakteerd op poëtisch vuurwerk. In het universum van deze auteur wordt alles 

bij de poëzie betrokken: liedjes, sprookjesfiguren die een rol spelen in een persoonlijke 

mythologie, de gedichten die samen een reis vormen en verwijzingen naar andere dichters. 

Speelduur: 1:42. Boeknummer: 27287. 

Peter Theunynck. Tijdrijder. Het leven mag dan een race tegen de klok zijn die niet te winnen 

valt, in Tijdrijder doet Peter Theunynck er alles aan om het verstrijken van de tijd tot staan te 

brengen. Op zoek naar vertragingsmechanismen vindt hij de liefde, de muziek en stokoude 

artefacten die zich koppig verzetten tegen het verglijden van de eeuwen. En als zelfs dat niet 

helpt, is er altijd nog de vervoering van de dans. Speelduur: 1:13. Boeknummer: 27386. 

Elvis Peeters. Antithesen. Antithesen staat vol gedichten die een poging doen de geijkte 

logica te doorbreken, maar daar helaas niet helemaal in slagen. Speelduur: 0:54. 

Boeknummer: 27454. 



Mohammed Chacha. Vallende tijd. Vertaalde gedichten van Mohammed Chacha, Mimoun el 

Walid, Fadma el Ouariachi en Ahmed Ziani, allen afkomstig uit de Rif in Marokko. Speelduur: 

2:05. Boeknummer: 27459. 

Ivo Van Strijtem. Een kamer met een tafel en schrijfgerei. Gedichten over de liefde en de 

dood. Speelduur: 1:08. Boeknummer: 27555. 

7: Psychologische romans 

Erik Vlaminck. Een berg mens onder witte lakens. Een schrijver belandt in het ziekenhuis en 

moet daar noodgedwongen de kamer delen met een man die nooit zwijgt. Hij kan niet anders 

dan luisteren naar een markant levensverhaal. Speelduur: 4:35. Boeknummer: 27173. 

Kris Heyvaert. Jonge goden. Het verhaal van drie mensen en een schrijver op een 

kantelpunt in hun leven. Zonder onderscheid zijn ze op zoek naar een eigen definitie van 

liefde en geluk, met of zonder oogkleppen, met of zonder casualties of war. Maar dan blijken 

de gevolgen van hun ondoordachte beslissingen plots groter dan verwacht. Speelduur: 7:23. 

Boeknummer: 27408. 

Tomás González. Ontij. Vertaald uit het Spaans. Als een tirannieke oudere man, die met zijn 

tweelingzoons een strandresort runt, met hen op zee gaat vissen, lopen de spanningen hoog 

op. Speelduur: 4:47. Boeknummer: 27474. 

8: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn  

Yasushi Inoue. Stierensumo. Vertaald uit het Japans. De hoofdredacteur van een avondkrant 

in het naoorlogse Japan besluit een sumowedstrijd voor stieren te organiseren, maar begeeft 

zich daarmee op voor hem onbekend commercieel terrein. Speelduur: 3:28. Boeknummer: 

27428. 

Herman Brusselmans. Zo dom als Albert Einstein. De auteur laat z’n licht schijnen over de 

wereld van het amateurtoneel. Een vereniging uit Gent speelt een stuk van een Nederlander, 

heeft daarbij voor een van de rollen een acteur nodig die kan drummen, maar vindt die niet in 

eigen rangen. Onverwacht stuiten ze op een bekend persoon die hen, op z’n eigen manier, 

uit de brand kan helpen. Speelduur: 6:20. Boeknummer: 27430. 

Frédéric Beigbeder. Een leven zonder einde. Vertaald uit het Frans. Een vijftiger wil de dood 

zo lang mogelijk uitstellen en reist daarom met zijn gezin langs artsen en wetenschappers 

overal ter wereld, waarbij hij kennismaakt met genetische modificatie, laserbehandelingen en 

andere methodes die een langer leven mogelijk zouden kunnen maken. Speelduur: 11:30. 

Boeknummer: 27431. 

Liane Moriarty. Negen volmaakte vreemden. Vertaald uit het Engels. Negen mensen 

bezoeken een kuuroord en hopen fysiek en mentaal uit een impasse te komen, maar 

halverwege neemt de behandeling met massages, therapie en vastenkuren een bizarre 

wending. Speelduur: 16:32. Boeknummer: 27439. 

Renita De Silva. Het geheim van een moeder. Vertaald uit het Engels. Na het verlies van 

haar moeder en haar baby gaat Jaya op zoek naar het verleden en dat brengt haar helemaal 

terug naar een ruïne in het zuiden van India. Speelduur: 14:01. Boeknummer: 27446. 

Sophie Chen Keller. De wonderbaarlijke vindingrijkheid van Walter Lavender. Vertaald uit het 

Engels. Een 13-jarige jongen die niet kan praten, weet altijd alles te vinden wat anderen kwijt 



zijn, maar zijn vader en diens laatste geschenk, een boek, kan hij niet vinden, waarna hij in 

New York op zoek gaat en zijn stem weer terugvindt. Speelduur: 10:51. Boeknummer: 

27447. 

Ria Anyca. De man van Babylon. Alizé gaat op zoek naar de biologische vader van haar 

dochter Noor. Op een dag vindt ze op het internet een bericht. Wat een mooi weerzien had 

moeten worden, mondt echter uit in een afdaling naar diepe krochten van het verleden die 

Alizée het liefst verborgen had gehouden. Speelduur: 6:46. Boeknummer: 27452. 

Jo Buelens. Drie zonen, chocolade en een cheque. Constant leidde een gewoon leven bij 

een grootwarenhuis en is nu 92. Hoe komt zo'n man aan een cheque van 350.000 euro? Zijn 

drie zonen kunnen het hem nog vragen. Maar hij weigert te antwoorden, hij wil euthanasie. 

De zonen beginnen aan een speurtocht in zijn verleden. Ze keren terug naar WOII, Expo 58, 

Belgisch Congo, de brand in de Innovation. Speelduur: 6:19. Boeknummer: 27458. 

Klaus Mann. De vulkaan : roman onder emigranten. Vertaald uit het Duits. Een groep 

intellectuelen en kunstenaars, die Hitler-Duitsland in 1933 is ontvlucht, probeert een nieuw 

bestaan op te bouwen. Speelduur: 23:09. Boeknummer: 27466. 

Liesbet De Visscher. Het meisje dat niet kon kiezen. Lang geleden werd Ingeborg 

halsoverkop verliefd op Blixie, een tot haar verbeelding sprekende vrachtwagenchauffeur, 

die ze ontmoette aan een tankpomp. Zijn grenzeloze drang tot behagen maakte hun 

liefdesrelatie tot een bijzonder verhaal, maar Ingeborg was nooit gelukkig. Zo begint 

Ingeborgs zoektocht naar de ware liefde. Speelduur: 7:18. Boeknummer: 27468. 

John Boyne. Een ladder naar de hemel. Vertaald uit het Engels. Een talentloze Britse 

schrijver wordt door zijn nietsontziende ambities tot plagiaat gedreven totdat hij door een zich 

als student van zijn werk voordoend familielid van een van zijn slachtoffers wordt 

ontmaskerd. Speelduur: 13 uur. Boeknummer: 27478. 

Olivier Rolin. Veracruz. Vertaald uit het Frans. Als een schrijver kort na een verbroken 

liefdesrelatie een brief ontvangt, waarin vier personen achtereenvolgens hun verdorvenheid 

etaleren, raakt hij verstrikt tussen realiteit en fictie. Speelduur: 3:22. Boeknummer: 27480. 

Ahmed Saadawi. Frankenstein in Bagdad. Bekroond met de International Prize for Arabic 

Fiction. Vertaald uit het Arabisch. Tijdens de nasleep van de Amerikaanse invasie in Irak 

naait een voddenman lichaamsdelen van gestorven mensen aan elkaar en creëert zo een 

monster dat voor veel onrust zorgt. Speelduur: 12 uur. Boeknummer: 27503. 

Bregje Hofstede. Drift. Een vrouw verlaat op een winteravond het Brusselse appartment 

waar ze met haar jeugdliefde woont en zwerft veertig dagen door de stad, terwijl ze nadenkt 

over haar leven en haar relatie. Speelduur: 9:47. Boeknummer: 27612. 

James Wood. Afgelegen. Vertaald uit het Engels. Een Engelse projectontwikkelaar bezoekt 

samen met zijn jongere dochter voor het eerst zijn oudere dochter die al jaren in de 

Verenigde Staten als hoogleraar filosofie werkt, waarbij gaandeweg meer duidelijk wordt 

waarom de oudere dochter moeite heeft om gewoon gelukkig te zijn. Speelduur: 7:26. 

Boeknummer: 27529. 

Jonas Baert. Het meisje dat haar vijand omarmt. De vijand heeft meerdere gezichten. Ella 

staat voor een van de moeilijkste periodes van haar leven. Een zware operatie gevolgd door 

een nog zwaardere revalidatie. Haar vijand maakt het haar ondertussen aartsmoeilijk. Ze 

worstelt met zichzelf en haar omgeving. De vijand slaat bovendien regelmatig toe. Blijft Ella 

de situatie de baas, of wordt alles haar uiteindelijk te veel? Speelduur: 5:58. Boeknummer: 

27547. 



Filip Plompen. De jongen bij de moefti. Een losgeslagen eenzaat laat een bom ontploffen 

tijdens De Dodentocht in Mariekerke. De naam 'Dodentocht' krijgt een wel heel lugubere 

bijklank. Een jongen van negen ziet alles gebeuren. Het zal zijn leven veranderen, samen 

met dat van vele anderen. Speelduur: 5:45. Boeknummer: 27552.  

Anne Swärd. De onzichtbare bruid. Vertaald uit het Zweeds. Een zwangere jonge vrouw 

komt door haar huwelijk in een aristocratische, kille familie terecht, die een duistere kant 

heeft, maar zelf heeft ze ook geheimen. Speelduur: 11:21. Boeknummer: 27557. 

Dörte Hansen. Middaguur. Vertaald uit het Duits. Als een archeoloog tijdens een sabbatical 

terugkeert naar zijn geboortedorp om voor zijn grootouders te zorgen, ervaart hij de 

teloorgang van het oude boerenleven en vraagt zich af waar hij eigenlijk thuishoort. 

Speelduur: 9:40. Boeknummer: 27562. 

Stefaan Desmet. De tovenaar van half negen. In het dorp van Hans Goeminne plant men 

een boom als er een kind geboren wordt. Maar niet voor elk kind! Al tijdens zijn jeugd op het 

Vlaamse platteland ontdekt Hans dat de dingen zelden zijn wat ze lijken. Als Hans op zijn 

zeventiende verliefd wordt op Fee komt de relatie met zijn vader onder druk te staan. Zal hij 

eindelijk vernemen wat er zijn grootvader precies is overkomen tijdens de Tweede 

Wereldoorlog? Speelduur: 7:17. Boeknummer: 27588. 

Hans Fiers. Door jouw ogen. Driek brengt het grootste deel van zijn jeugd moederloos door 

op de Limburgse fruitboerderij van zijn hardvochtige vader. Over de dood van zijn moeder 

wordt niet gepraat. Driek weet maar één ding: ze stierf door toedoen van een Duitse 

seizoenarbeider. Wanneer ook de verdwijning van zijn oudere zus in dezelfde richting wijst 

en in augustus 1914 het nieuws van de Duitse inval zich bewaarheidt, ziet hij een uitgelezen 

kans. Eindelijk vergelding voor het verdriet waarmee hij is opgegroeid. Speelduur: 8:04. 

Boeknummer: 27591. 

Kristin Hannah. Aan het einde van de wereld : een hartverscheurende roman over verlies, 

familiebanden en de kracht van liefde. Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw komt in 

Alaska voor de keuze te staan haar eigen leven te gaan leiden of thuis te blijven wonen om 

haar moeder te steunen die wordt mishandeld door haar vader. Speelduur: 18:29. 

Boeknummer: 27613. 

9: Romantische boeken 

P.Z. Reizin. Waarschijnlijk is het liefde. Vertaald uit het Engels. Een Londense journaliste 

komt met behulp van zelflerende computerprogramma’s in contact met een rijke man. 

Speelduur: 12:02. Boeknummer: 27412. 

Colleen Oakley. Ik kan je bijna aanraken. Vertaald uit het Engels. Een vrouw heeft een 

ernstige huidallergie en kan daardoor geen liefdesrelatie aangaan, maar dan ontmoet ze 

iemand. Speelduur: 13:33. Boeknummer: 27413. 

Ria Maes. Sen pubert. Sen, de zoon van Sara, zit volop in de examenperiode. Zoals elke 16-

jarige loopt hij daardoor met een slecht humeur rond en begrijpt hij niet waarom hij al die 

saaie vakken moet studeren. Hoewel Sen een slimme jongen is, vallen zijn schoolresultaten 

erg tegen. Zowel zijn herexamens als de foute vrienden waar hij mee optrekt, zorgen ervoor 

dat de spanningen ten huize Van Wijck-De Roose hoog oplopen. Speelduur: 5:22. 

Boeknummer: 27425. 

Lauren Weisberger. Leugens en lattes. Vertaald uit het Engels. Emily Charlton werkt als 

imagomanager voor de hotste sterren van Hollywood. Maar wanneer ze aan de kant wordt 



geschoven door de Snapchattende nieuwe generatie voelt ze dat ze een klepper nodig heeft. 

En daar komt topmodel Karolina Hartwell in beeld. Samen met gezamenlijke vriendin Miriam 

schiet Emily het topmodel te hulp wanneer deze laatste beschuldigd wordt van rijden onder 

invloed. Speelduur: 11:46. Boeknummer: 27442. 

Nora Roberts. Een fonkelend spoor. Vertaald uit het Engels. De mooie, jonge prinses 

Adrianne leidt een leven dat velen jaloers zou maken: ze brengt haar dagen door met 

liefdadigheid en haar avonden met grandioze gala's. Wat niemand weet, is dat haar 

divagedrag schijn is, bedoeld om een gevaarlijk geheim te verhullen. Als klein meisje 

ontdekte ze dat achter het sprookjeshuwelijk van haar ouders een onvoorstelbare wreedheid 

school. Toen stond ze machteloos, maar nu heeft ze een perfect plan om haar vader te laten 

boeten. Speelduur: 10:22. Boeknummer: 27455. 

Sarah Morgan. Hoofd in de wolken. Vertaald uit het Engels. Jaren na hun kortstondige 

huwelijk komt archeologe Brittany haar ex-man Zach weer tegen en ondanks hun verleden 

blijkt de chemie tussen hen nog niet verdwenen. Speelduur: 12:25. Boeknummer: 27465. 

Nora Roberts. Sleutel tot de wijsheid. Vertaald uit het Engels. Een Amerikaanse vrouw krijgt 

de opdracht de sleutel der wijsheid te vinden. Speelduur: 14:52. Boeknummer: 27500. 

Ria Maes. Oude liefde roest niet. 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: 5:14. Boeknummer: 27523. 

Nicholas Sparks. Lieve John. Vertaald uit het Engels. Een soldaat kijkt terug op een voorbije 

liefdesrelatie die zijn leven intens heeft verdiept, o.a. door de verbetering van het contact met 

zijn vader. Speelduur: 8:24. Boeknummer: 27559. 

10: Thrillers 

Susanne Jansson. Het offerveen. Vertaald uit het Zweeds. Als een man tijdens zijn 

hardloopronde in een Zweeds veengebied wordt neergeslagen en er een politie-onderzoek 

wordt gestart, blijken er veel mysteries rondom dit gebied te hangen. Speelduur: 8:01. 

Boeknummer: 27411. 

Willy Bogaerts. 13 geboden : de prequel. Prequel bij de VTM-televisieserie '13 Geboden'. 

Wanneer de mysterieuze Veronika Masser van haar fiets wordt gereden en overlijdt, 

ontvouwt zich tegelijk in Aalst en Oostende een geheimzinnig verleden. Een politicus, een 

strafpleiter, een projectontwikkelaar en een onderzoeksjournalist dreigen besmeurd te raken. 

Zal de uitgebluste inspecteur Peter Devriendt er met deze zaak in slagen om de demonen uit 

zijn eigen verleden te verjagen? Speelduur: 10:11. Boeknummer: 27432. 

Ruth Ware. De dood van mevrouw Westaway. Vertaald uit het Engels. Een jonge lezeres 

van tarotkaarten, die moeite heeft om rond te komen van haar inkomsten, ontvangt een brief 

met de mededeling dat zij recht heeft op een deel van de erfenis van een haar onbekende 

vrouw. Speelduur: 12:42. Boeknummer: 27434. 

Patrick De Bruyn. Eeuwig nacht. Na enkele spectaculaire verkeersongevallen overlijdt de 

oude, exuberante mijnheer Adam totaal onverwacht. Zijn testament onthult oplichting, fraude 

en een femme fatale die mijnheer Adam in een sluw web van intriges vakkundig heeft 

gepluimd. Waren de opeenvolgende ongevallen toeval? Kleindochter Elise is er van 



overtuigd dat haar grootvader uit de weg werd geruimd om zijn erfenis sneller buit te maken. 

Ze is vastbesloten elke steen om te draaien om alsnog gerechtigheid te krijgen. Speelduur: 

8:50. Boeknummer: 27435. 

Ule Hansen. Negendoder. Vertaald uit het Duits. Op een bouwsteiger midden in Berlijn wordt 

een gruwelijke vondst gedaan: drie lichamen, gewikkeld in tape, hangen aan de metalen 

buizen. De excentrieke profiler Emma Carow - voor gewone mensen is ze bang, maar 

seriemoordenaars begrijpt ze - wordt op de zaak gezet. Speelduur: 17:57. Boeknummer: 

27445. 

Emma Rowley. De vermisten. Vertaald uit het Engels. Kate gaat opnieuw op zoek naar haar 

sinds twee jaar verdwenen tienerdochter als deze naar de hulplijn belt waar zij werkt. Tot dan 

toe leek de verdwijning vrijwillig. Speelduur: 10:19. Boeknummer: 27471. 

Linwood Barclay. Niemand hoort het. Vertaald uit het Engels. Na een merkwaardige 

mishandeling die hem bijna fataal werd, probeert Paul Davis als therapie de gebeurtenissen 

op te schrijven. Dat gaat goed totdat hij een oude typemachine in gebruik neemt. Speelduur: 

10:59. Boeknummer: 27479. 

Søren Sveistrup. Oktober. Vertaald uit het Deens. Als bij de lijken van wreed vermoorde 

jonge vrouwen in Kopenhagen steeds een kastanjepoppetje wordt aangetroffen, gaan 

rechercheurs Thulin en Hess op onderzoek uit. Speelduur: 18:00. Boeknummer: 27490. 

Jane Harper. Verlaten. Vertaald uit het Engels. Als de middelste van drie Australische broers 

die veeboer zijn, dood wordt gevonden, gaat de oudste op onderzoek uit. Speelduur: 12:06. 

Boeknummer: 27494. 

Hugo Luijten. Verast. Een brand in een bioscoop in Antwerpen is de start van een reeks 

aanslagen. Speelduur: 12:37. Boeknummer: 27499. 

Suzanne Vermeer. Het strandhuis. Drie voormalige vriendinnen zoeken elkaar weer op als 

ze alle drie worden gestalkt door iemand uit hun gezamenlijk verleden. Speelduur: 10:13. 

Boeknummer: 27521. 

Alison Belsham. De tattooverzamelaar. Vertaald uit het Engels. Een pas gepromoveerde 

politie-inspecteur doet een beroep op een tatoeëerder bij zijn zoektocht naar een 

seriemoordenaar die de tatoeages van het lichaam van zijn slachtoffers afsnijdt terwijl zij nog 

leven. Speelduur: 9:48. Boeknummer: 27530. 

Lieven De Letter. De voorbestemden. De vader van de 19-jarige studente en kankerpatiënte 

Céline krijgt een afscheidsbrief van haar, en haar kleren worden op het strand gevonden. Hij 

gelooft niet dat ze zelfmoord heeft gepleegd en gaat op onderzoek uit. Speelduur: 10:02. 

Boeknummer: 27531. 

Katrien Van Effelterre. Levend aas. Als drie vrouwen zijn verdwenen die allen via dezelfde 

datingsite een afspraak in een horecagelegenheid hadden gemaakt, probeert een 

undercoveragente via een blind date in dezelfde horecagelegenheid de dader te 

ontmaskeren. Speelduur: 9:40. Boeknummer: 27550. 

Patrick Conrad. Good night, Charlie : roman noir. Stephen Vondels bezoekt de rouwkapel 

waar de overleden vorst Boudewijn ligt opgebaard. Hij hoopt inspiratie op te doen voor een 

nieuwe roman. Een writer’s block houdt hem van de pen. Met zijn cafévrienden Stijve Staf en 

Herman Dobbelaere komt hij na zijn werk als projectionist in Cinema Tivoli tot plannen voor 

een nieuwe plot. Hierin zal de verslindend mooie Natascha een perfide rol spelen doordat ze 



– bij toeval of gewild? – zijn levenspad kruist op het terras van de Monico Meir en hem 

meetroont naar de Jodenstraat... Speelduur: 7:46. Boeknummer: 27560. 

Tine Bergen. Vissen praten niet. Een jonge kleuterleidster wordt kort na de de dood van haar 

man en ongeboren kind door de politie verhoord in verband met de moord op de vader van 

een kleuter uit haar klas. Speelduur: 5:08. Boeknummer: 27563. 

Bettie Elias. Het tuinfeest. Een moeder legt zich niet neer bij de conclusie dat haar 17-jarige 

dochter na een decadent tuinfeest is verongelukt. Speelduur: 9:10. Boeknummer: 27565. 

Lieven De Letter. Staat van ontbinding. Eva, op zoek naar haar cyberstalker, ontmoet na een 

aanrijding een man die verstrikt zit in een netwerk van keiharde criminelen. Speelduur: 

11:23. Boeknummer: 27572. 

Bear Grylls. Duivelsplaats. Vertaald uit het Engels. Will Jaeger ontdekt dat zijn vijand, de 

wraakzuchtige nazi Kammler, nog niet is uitgeschakeld en op Hitlers sterfdag een 

wereldramp wil veroorzaken. Speelduur: 13:41. Boeknummer: 27584. 

Isabel Ashdown. Kleine leugens. Vertaald uit het Engels. Een tv-reporter maakt een 

programma over onopgeloste zaken, maar dat valt niet mee omdat het ditmaal een zaak 

betreft waar zij zelf deel van uitmaakte zo'n twintig jaar geleden en haar herinneringen eraan 

lijken niet meer te kloppen. Speelduur: 12:46. Boeknummer: 27587. 

Katrine Engberg. De krokodilvogel. Vertaald uit het Deens. Na de moord op een jonge 

vrouw, waarbij de dader in haar gezicht een snijpatroon heeft gekerfd, heeft het team van 

Jeppe Kørner en Anette Werner in Kopenhagen er de handen aan vol om de raadsels te 

ontrafelen. Speelduur: 14:44. Boeknummer: 27589. 

Amy Lloyd. De onschuld zelve. Vertaald uit het Engels. Een Engelse vrouw gaat naar Florida 

om daar in de gevangenis met een moordenaar te trouwen. Speelduur: 9:39. Boeknummer: 

27595. 

Lisa Gardner. Achter je. Vertaald uit het Engels. Een geadopteerde jongen gaat op zoek 

naar zijn zus. Als zijn pleegouders worden vermoord is hij de hoofdverdachte en wordt de 

jacht op hem geopend. Speelduur: 13:47. Boeknummer: 27600. 

Jussi Adler-Olsen. Moord terwijl u wacht. Vertaald uit het Deens. Wanneer de vrouw van 

Lars Hvilling hem plotseling verlaat, wordt zijn doodnormale leven flink verstoord. "Saai' 

noemt ze hem als ze bij hem weggaat. Bij de kapper komt Lars in contact met een vrouw die 

dat saaie leven radicaal zal veranderen. Hij belooft de vrouw te helpen om van haar 

echtgenoot af te komen. Speelduur: 1:39. Boeknummer: 27603. 

Tomas Ross. Blonde Dolly. Als een verpleegster in 1959 een man herkent die in de oorlog 

haar vader verried, wil ze hem doden maar ze blijkt niet de enige te zijn. Ze komt op het 

spoor van prostituee Blonde Dolly. Speelduur: 10:46. Boeknummer: 27610. 

John Grisham. Het oordeel. Vertaald uit het Engels. Pete Banning is een van de meest 

geliefde inwoners van Clanton, Mississippi, en trouw lid van de Methodistische Kerk. Maar 

op een ochtend in 1946 staat hij vroeg op, rijdt naar het stadje, loopt de kerk binnen en 

schiet kalmpjes zijn vriend, de dominee Dexter Bell, dood. Het enige wat Pete erover wil 

zeggen – tegen de sheriff, tegen zijn advocaat, tegen de rechter, tegen zijn familie en 

vrienden, en tegen de inwoners van Clanton – is ‘Ik heb niks te vertellen.’ Zijn wanhopige 

advocaat doet er alles aan om zijn cliënt te redden. Speelduur: 15:13. Boeknummer: 27611. 

11: Waargebeurd 



Julius Schellens. Mijn moeder is mijn mama niet. Het waargebeurde verhaal van Rita die 

naar eigen zeggen wel een biologische moeder heeft gehad maar nooit een liefdevolle 

mama heeft gekend. Het is een getuigenis over fysieke mishandelingen, psychisch lijden, 

angst, onzekerheid en doodsverlangen. Speelduur: 3:55. Boeknummer: 27514. 

Mohammed Al Samawi. De vossenjacht. Vertaald uit het Engels. Waargebeurd verhaal van 

een vredesactivist die moet vluchten uit het streng islamitische en door burgeroorlog 

verscheurde Jemen met hulp van buiten. Speelduur: 14:03. Boeknummer: 27214. 

Marjan Meganck. Het is een ander jaar. Autobiografisch verslag van een vrouw over haar 

borstkanker. Speelduur: 5:10. Boeknummer: 27272. 

Ward Van Hecke. Doofpotangst. Als een elfjarige jongen door zijn voetbaltrainer wordt 

misbruikt, raakt hij in een isolement van angst, schaamte en eenzaamheid en weet hij pas na 

jaren een luisterend oor te vinden bij een ongeneeslijk zieke priester. Speelduur: 5:15. 

Boeknummer: 27461. 

12: Boeken voor jongvolwassenen 

Christina Lauren. Mijn versie van jou. Vertaald uit het Engels. Tanner is biseksueel, maar dat 

houdt hij verborgen voor zijn strenggelovige klasgenoten. Dan wordt hij stapelverliefd op zijn 

mentor Sebastian. Speelduur: 13:28. Boeknummer: 27484. 

Hayley Long. Een verre plek vlakbij. Vertaald uit het Engels. De broers Dylan (15) en Griff 

(13) verliezen hun ouders bij een auto-ongeluk. Ze verhuizen van New York naar Wales om 

bij een oom en tante te gaan wonen. Ze moeten een manier zien te vinden om met dit 

enorme, verpletterende verlies om te gaan. Maar dat is niet het enige waar Griff mee zit. 

Speelduur: 8:06. Boeknummer: 27508. 

Jason Reynolds. 67 seconden. Roman in versvorm. Vertaald uit het Engels. 'Mensen houden 

altijd meer van mensen als ze dood zijn.' Zevenenzestig seconden. Zeven verdiepingen. Drie 

regels. Een wapen. Will staat 67 seconden in de lift naar beneden, met in zijn broekband een 

pistool. Zijn broer Shawn is vermoord, en Will weet wat er van hem verwacht wordt. Niet 

snitchen. Niet huilen. Wraak. Speelduur: 1:58. Boeknummer: 27511. 

Thrillers. Tom Pollock. Wit konijn, rode wolf. Vertaald uit het Engels. Peter, een wiskundig 

genie, heeft last van paniekaanvallen. Tijdens zo’n aanval blijkt zijn moeder, een geniale 

wetenschapper, te zijn neergestoken en is Peters tweelingzus Anabel spoorloos verdwenen. 

Peter komt terecht in een wereld vol spionnen en weet niet wie hij kan vertrouwen. 

Speelduur: 10:27. Boeknummer: 27507. 

Utopische/dystopische literatuur. Kerry Drewery. Dag 7. Vormt samen met Cel 7 (deel 1) en 

Final 7 (deel 3) een trilogie. Vertaald uit het Engels. Nadat Martha onverwacht is 

vrijgesproken, wordt haar vriend Isaac in haar tv-cel opgesloten. Hij heeft inderdaad zijn 

stiefvader Paige gedood, maar om zijn vriendin te verdedigen. Martha wil proberen hem vrij 

te krijgen, maar zowel de sociale media als de overheid keren zich tegen haar. Speelduur: 

9:58. Boeknummer: 27502. 

Fantasy. Christine Charliers. De strijd met de witte wolf. Door een ingespoten serum 

veranderen Esther en Jonathan steeds in wolven. Ze gaan op zoek naar een antiserum, 

waarbij ze tegengewerkt worden door medewerkers van Crustonic. Speelduur: 12:58. 

Boeknummer: 27543. 

Ontwikkelingsromans. Renée Watson. Stukjes van mezelf. Vertaald uit het Engels. De Afro-

Amerikaanse Jade woont in een arme zwarte buurt, maar gaat dankzij een studiebeurs naar 



een dure witte privéschool. Daar loopt ze tegen racistische vooroordelen aan. Zal het haar 

lukken om haar eigen plek te vinden en zichzelf te zijn? Speelduur: 5:49. Boeknummer: 

27556. 

Kathelijn Vervarcke. Sneeuw in september. Jutta en Maud zijn vriendinnen en hebben 

beiden reuma. Als Jutta voor genezing wil vechten en Maud euthanasie overweegt, komt hun 

vriendschap onder druk te staan. Speelduur: 5:52. Boeknummer: 27566. 

Utopische/dystopische literatuur. Kate Ling. Elke dag dichter bij de sterren. Vertaald uit het 

Engels. Karlo's bestaan in het Wales van 2050 is uitzichtloos. Als Karlo leest over de 

Ventura-missie, ziet ze dat als een vlucht. Samen met haar halfbroer Jam en Micah gaat ze 

per auto voor de selectie van de missie naar La Verdad in Spanje. Maar Karlo is heimelijk 

verliefd op Micah en kan ze wel zonder hem? Speelduur: 10:11. Boeknummer: 27522. 

Utopische/dystopische literatuur. Miriam Borgermans. Raven. 2. Slavin Raven is onterecht 

veroordeeld voor de moord op haar meester. Ze wordt verbannen naar het Reservaat, waar 

ze probeert de strenge winter van het jaar 2558 te overleven. Speelduur: 12:06. 

Boeknummer: 27601. 

Deel 2: Informatieve boeken 

1: Geschiedenis 

Kristien Hemmerechts. Het verdriet van Vlaanderen : op pad met Hein en Toon, tweeling van 

de collaboratie. Geschiedenis van een tijdens de Tweede Wereldoorlog met de Duitsers 

collaborerende Vlaamse familie, aan de hand van de ervaringen van een in 1945 geboren 

tweeling, verteld vanuit hedendaags perspectief. Speelduur: 13:42. Boeknummer: 27429. 

Dirk Musschoot. Sweethearts : verliefd op de bevrijder. Liefdesverhalen van Vlaamse 

vrouwen die na de bevrijding van Vlaanderen in 1944 verliefd werden op een Britse soldaat 

en met hem trouwden. Speelduur: 8:19. Boeknummer: 27476. 

Heidi Benneckenstein. Een Duits meisje : mijn leven in een neonazifamilie. Autobiografie van 

een Duitse vrouw die opgroeide in een nationaalsocialistisch gezin, maar op haar 

negentiende besloot te breken met dat milieu. Speelduur: 7:21. Boeknummer: 27527. 

Martin Schoups. De overlevenden : de Belgische oud-strijders tijdens het interbellum. 

Overzicht van de ervaringen van de Belgische veteranen tijdens hun terugkeer na de Eerste 

Wereldoorlog en hun acties voor hun rechten. Speelduur: 11:37. Boeknummer: 27551. 

Wim Claeys. Mijn papa was bij de SS. Wim Claeys, vooral bekend als cabaretier en 

folkmuzikant, belicht in dit boek de donkere kant van zijn familiegeschiedenis. Speelduur: 

4:00. Boeknummer: 27541. 

2: Kunst en vrije tijd 

Patrick Van der Vorst. Wat is dit waard ? : schat zelf je kunstobjecten. Gids met informatie 

over de kunst- en veilingwereld en tips voor aankoop en verkoop van kunst. Speelduur: 4:47. 

Boeknummer: 27472. 

Rosine De Dijn. De vrouwen van Rubens. Over de vrouwen in het leven van Petrus Paulus 

Rubens, met veel aandacht voor de affaire van zijn vader Jan met Anna van Saksen, de 

tweede echtgenote van Willem van Oranje. Speelduur: 9:45. Boeknummer: 27414. 



Jacques Vermeire. De man met de pet : in de wereld van Jacques Vermeire. In dit boek leidt 

Jacques Vermeire ons rond in zijn wereld: doorheen zijn fantastische verzamelingen, zijn 

privéfotoarchief, zijn verrassende passies, zijn trofeeën, zijn persknipsels... Vermeire zoals u 

hem nog niet kende! Speelduur: 3:06. Boeknummer: 27443. 

3: Media 

Veerle Segers. De Rotonde: Christel Van Dyck opent de deuren. Producer Veerle Segers 

vertelt hoe het radioprogramma De Rotonde gemaakt wordt, en wat de tot nog toe 134 

bekende gasten in Westende beleefd hebben de voorbije vier jaren. Een unieke blik achter 

de schermen alsof je erbij was. Speelduur: 3:24. Boeknummer: 27385. 

Ann Driessen. Het moest maar eens waar zijn…: over kettingbrieven, kettingmails en 

kettingberichten. Journalistieke reportage over kettingbrieven en de nieuwe versies daarvan, 

verspreid via sociale media en internet, en het leed dat ze bij ontvangers teweeg brachten. 

Speelduur: 7:02. Boeknummer: 27367. 

Rudi Vranckx. Mijn kleine oorlog : dertig jaar aan het front. Persoonlijke ervaringen van een 

journalist die verslag doet van gewapende conflicten over de gehele wereld. Speelduur: 

20:18. Boeknummer: 27492. 

4: Politiek 

Veli Yüksel. Veiligheid voor iedereen : de strijd tegen gewelddadig radicalisme. Visie van de 

Vlaamse politicus op terrorismebestrijding en religieus geïnspireerd geweld. Speelduur: 6:06. 

Boeknummer: 27352. 

Walter Weyns. Marx begrijpen : een actuele inschatting van zijn denken. Analyse van de 

filosofische ontwikkeling van Karl Marx. Speelduur: 6:25. Boeknummer: 27378. 

Herman Van Rompuy. Anti-memoires. In korte beschouwingen geeft de oud-politicus weer 

welke lessen hij uit zijn tolerant gelovig leven heeft getrokken. Speelduur: 2:35. 

Boeknummer: 27451. 

Ben Rhodes. Mijn jaren met Obama : achter de schermen van een presidentschap. Ben 

Rhodes was een buitenbeentje in Washington toen hij zich in 2007 meldde bij de campagne 

van Barack Obama. Rhodes ontwikkelde zich in de jaren daarna van campagnemedewerker 

tot speechschrijver, om uiteindelijk Obama's belangrijkste adviseur te worden. Samen met de 

president maakte hij de meest cruciale en controversiële wereldpolitieke gebeurtenissen 

mee. De zoektocht naar Osama bin Laden, de Arabische Lente, de oorlog in Syrië, de 

opkomst van Donald Trump - Rhodes was erbij. Tien jaar lang hield Rhodes alles voor 

zichzelf. Nu deelt hij eindelijk het verhaal over zijn samenwerking en vriendschap met een 

uitzonderlijke president. Rhodes vertelt de hele geschiedenis: van de begindagen van de 

campagne tot de laatste uren van Obama's presidentschap. ‘Mijn jaren met Obama’ leest als 

een spannende roman, zonder dat de harde realiteit naar de achtergrond verdwijnt. 

Speelduur: 18:30. Boeknummer: 27448. 

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

Obama. Speelduur: 18 uur. Boeknummer: 27174. Michelle Obama las haar memoires ook 

zelf in. Het heet ‘Becoming’. Speelduur: 19 uur. Boeknummer: 600505. 

Miet Smet. Ik kijk alleen vooruit : mijn leven als politica. Vluchtelingen, leefmilieu, 

vrouwenrechten, werkgelegenheid, Europa… Thema's die vandaag meer dan ooit de 



actualiteit beheersen maar ook de politieke loopbaan van Miet Smet kleurden. In dit boek 

blikt de 75-jarige Minister van Staat terug op haar leven en werk als baanbrekende politica 

en icoon van emancipatie. Teruggrijpend naar de voorbije decennia toont ze zich als 

parlementslid en minister op tal van domeinen een politieke pionier, en een rolmodel voor 

velen, binnen en buiten de politiek. Speelduur: 5:11. Boeknummer: 27542. 

Emily Jane Fox. De familie Trump : een onthullend beeld van Amerika’s machtigste familie. 

Portret van de Amerikaanse president Trump vanuit het perspectief van zijn familie: vijf 

kinderen uit drie huwelijken en zijn schoonfamilie. Speelduur: 16:57. Boeknummer: 27544. 

5: Psychologie 

Rika Ponnet. Alleen met jou : de terugkeer van de romantische liefde. De schrijfster toont in 

dit boek waarom het hoog tijd is dat we de romantische liefde in ere herstellen, en hoe we 

alleen kunnen liefhebben als we ook durven loslaten. Speelduur: 6:53. Boeknummer: 27426. 

William Buhlman. Avonturen in het leven na de dood. Gids om inzicht te geven in het 

spirituele pad dat voor ons ligt, in het leven na de dood. Speelduur: 7:33. Boeknummer: 

27464. 

Thomas Erikson. Omringd door psychopaten : herken de manipulator in je omgeving. 

Praktische adviezen om psychopathisch en manipulatief gedrag te doorzien aan de hand van 

de DISC-methode. Speelduur: 9:33. Boeknummer: 27598. 

Elke Geraerts. Het nieuwe mentaal : hoe lef je op weg zet naar geluk en succes. Aan de 

hand van zeven concrete vragen toont Elke Geraerts hoe wij allemaal bewuster kunnen 

kiezen voor meer mentale groei. Ze ontmaskert de mythe van onze eeuwige zoektocht naar 

meer balans, verklaart hoe empathie kan leiden tot succes en beschrijft hoe leiderschap er in 

de 21ste eeuw zal uitzien. Het resultaat is een krachtig pleidooi om met meer lef aan het roer 

te staan van ons eigen leven en voor ons brein die keuzes te maken die ons op lange termijn 

gelukkiger en succesvoller zullen maken. Speelduur: 7:41. Boeknummer: 27583. 

Paul Verhaeghe. Intimiteit. Holistische beschouwing over intieme relaties tussen mensen en 

de psychologische, biologische en sociale factoren die daarop van invloed zijn. Speelduur: 

12:55. Boeknummer: 27585. 

6: Religie 

Thomas Keating. Open geest, open hart : basiswerk meditatief gebed. Handreiking door de 

Amerikaanse trappist voor een spirituele gebedsmethode. Speelduur: 7:19. Boeknummer: 

27215. 

Thomas Keating. Leven uit liefde : het pad naar christelijke contemplatie. Handreiking door 

de Amerikaanse trappist om door afstand te nemen van je onechte ik en geconcentreerd 

gebed tot contemplatie te komen en tot eenheid met God. Speelduur: 6:40. Boeknummer: 

27247. 

Darya Safai. Plots mocht ik niet meer lachen : hoe de islam vrouwen onderdrukt. In dit boek 

vertelt de schrijfster haar hallucinante levensverhaal. Daarmee wil ze de aandacht vragen 

voor vrouwen- en mensenrechten. Speelduur: 8:57. Boeknummer: 27423. 

Dalai Lama. Jouw revolutie : mijn oproep aan de millennials. De Dalai Lama, leider van het 

Tibetaanse boeddhisme, roept de nieuwe generatie op zich actief in te zetten voor de 



universele waarden van verbondenheid, rechtvaardigheid en vrede. Speelduur: 2:15. 

Boeknummer: 27573. 

Ali Rizvi. De atheïstische moslim : een weg van geloof naar rede. Pleidooi door de seculiere 

moslim voor een rationele opvatting van de islam, die het voor moslims mogelijk maakt 

aansluiting te vinden bij de moderne wereld. Speelduur: 12:55. Boeknummer: 27570. 

7: Taal en literatuur 

Andrea Marcolongo. De geniale taal : waarom we allemaal van het Grieks moeten houden. 

Andrea Marcolongo is een vrouw van dertig die haar hart verloren heeft aan het Grieks van 

Homeros, van Plato, van Sofokles, van Herodotos, en al die andere dichters, toneelschrijvers 

en denkers die de culturele, filosofische en politieke basis voor onze West-Europese 

samenleving hebben gelegd. In dit uiterst leesbare boek legt zij uit waarom het Grieks nog 

altijd van groot belang is. Dat heeft volgens haar te maken met de verbeeldingsrijke manier 

van kijken naar en omgaan met de werkelijkheid die in deze taal verscholen zitten en die wij 

moderne mensen goeddeels zijn kwijtgeraakt. En dat terwijl we die in ons tijdsgewricht zo 

broodnodig hebben. Ook wie nooit Grieks heeft gestudeerd wordt in dit boek 

ondergedompeld in een taal en in een denkwereld die na al die eeuwen nog altijd onze 

beschaving vormgeven: van kunst tot filosofie, van mythe tot religie, van architectuur tot 

wiskunde, van literatuur tot retorica, en van taal tot begrip. Speelduur: 7:05. Boeknummer: 

27496. 

Jean Paul Van Bendegem. Arthur Conan Doyle. In dit hoorcollege behandelen Jean Paul 

Van Bendegem, Johan Braeckman en Vitalski elk om beurt het bijzonder boeiende leven en 

werk van Arthur Conan Doyle. Uiteraard komen Sherlock Holmes en Dr. Watson uitgebreid 

aan bod, maar ze bespreken ook het minder bekende literaire werk van Conan Doyle, 

evenals zijn vreemde excursies in het spiritisme en zijn historische werken en politieke 

pamfletten. Speelduur: 5:44. Boeknummer: 27609. 

Ellen Deckwitz. Olijven moet je leren lezen : een cursus genieten van poëzie. Het betreft een 

bundeling (met aanvullingen) van de columns die Deckwitz schreef voor nrc.next als Eerste 

Hulp bij het lezen van gedichten. Naast die zorgverlening is het boek ook een spoedcursus 

‘Poëzie waarderen’ waarbij Deckwitz de neuzen van haar lezers vol overgave op mooie kant 

van de poëziekunst drukt. Speelduur: 3:22. Boeknummer: 27592. 


