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Deel 1: Romans 

1: Detectives 

Cilla Börjlind. De derde stem. Vertaald uit het Zweeds. De vermoedelijke zelfmoord van een 

douanebeambte in Stockholm, de diefstal van drugs, de moord op de assistente van een 

messenwerpster in Marseille en de verwaarlozing van ouderen in verpleeghuizen lijken in 

eerste instantie niets met elkaar te maken te hebben. Speelduur: 16:12. Boeknummer: 

27615. 

Ellison Cooper. Gekooid. Vertaald uit het Engels. Een Amerikaanse neurowetenschapper die 

zoekt naar afwijkingen in de hersenen van seriemoordenaars wordt als special agent bij de 

FBI belast met het onderzoek naar de gruwelijke dood van de dochter van een invloedrijke 

senator. Speelduur: 11:41. Boeknummer: 27670. 

J.D. Robb. Vermoord in extase. Vertaald uit het Engels. Wanneer een vrouwelijke inspecteur 

van politie wordt geconfronteerd met enkele gevallen van zelfmoord door mensen met een 

blije uitdrukking op hun gezicht, gaat ze op onderzoek uit. Speelduur: 11:58. Boeknummer: 

27694. 



Christian De Coninck. Ze noemden hem God. Commissaris Goris onderzoekt de brand in 

een hotel in Brussel waarbij een toerist is omgekomen en hij krijgt te maken met de 

verdwijning van enkele vrouwen. Speelduur: 8:42. Boeknummer: 27709. 

2: Dierenverhalen 

Juan José Arreola. Bestiarium. Vertaald uit het Spaans. Vijfentwintig korte 

antropomorfistische beschrijvingen van dieren. Speelduur: 1:11. Boeknummer: 27258. 

Hiro Arikawa. Reisverslag van een kat. Vertaald uit het Japans. De roadtrip van Satoru en 

zijn kat Nana. Speelduur: 9:53. Boeknummer: 27328. 

Melissa Daley. Molly en het kattencafé. Vertaald uit het Engels. Als poes Molly wordt 

gedumpt in een huis met bloeddorstige honden, vlucht ze weg en gaat al zwervend op zoek 

naar een nieuwe, lieve eigenaar. Speelduur: 8:08. Boeknummer: 27668. 

3: Fantasy 

Petra Doom. De schaduw van de sha. Als zijn schaduw kleiner is geworden, denkt 

Kummeling dat hijzelf ook is gekrompen en hij is ontroostbaar. Speelduur: 17:15. 

Boeknummer: 27489.  

Vier boeken dan uit de serie ‘Het lied van ijs en vuur’ waarop de televisieserie ‘Game of 

Thrones’ is gebaseerd:  

Een feestmaal voor kraaien. Na de dood van een gevierd vorst staan veel kandidaten op om 

de troon te bestijgen. Speelduur: 42:48. Boeknummer: 27617. 

De strijd der koningen. Na het overlijden van koning Robery valt zijn rijk uiteen en ontstaan 

er zeven verschillende, rivaliserende koninkrijken. Speelduur: 37:08. Boeknummer: 27618. 

Een dans met draken. 1, Oude vetes, nieuwe strijd. Daenerys heerst als laatste telg van het 

huis Targaryen, maar er zijn verschillende rivalen die het op haar troon hebben gemunt. 

Speelduur: 27:03. Boeknummer: 27685. 

Een storm van zwaarden. 1, Staal en sneeuw. De burgeroorlog die na het overlijden van de 

koning van de zeven koninkrijken is ontstaan, zet zich voort. Speelduur: 27:00. 

Boeknummer: 27686. 

4: Humoristische romans 

Paul Beatty. Tuff. Vertaald uit het Engels. Een jonge Afro-Amerikaan uit New York wil, nu hij 

pas vader is geworden, een zinvol leven opbouwen in de politiek, maar zonder zijn criminele 

belangen op te geven. Speelduur: 12:28. Boeknummer: 27407. 

Gianni Wespelaer. Ik heb altijd mijn eigen koers gereden : biografie van een onverbeterlijke 

coureur. Autobiografie van het fictief personage Gianni Wespelaer, waarin hij terugblikt op 

zijn wielercarrière. De grootste wielerschandalen uit de voorbije jaren komen aan bod, met 

'getuigenissen' van 's werelds bekendste wielerfiguren. Speelduur: 7:40. Boeknummer: 

27440. 

Elizabeth Taylor. Hotel Claremont. Vertaald uit het Engels. Mevrouw Palfrey neemt haar 

intrek in hotel Claremont. Ze is onlangs weduwe geworden en wil de jaren die ze nog voor 



zich heeft daar doorbrengen. Haar medebewoners vormen een bont gezelschap van 

excentriekelingen, met een obsessieve interesse in de dagelijkse menukaart. Met elkaar 

gaan ze de strijd aan tegen de zich voortslepende eentonige dagen en de naderende dood. 

Maar dan ontmoet mevrouw Palfrey de knappe, jonge schrijver Ludo. Speelduur: 6:46. 

Boeknummer: 27638. 

Serhi Zjadan. Vorosjylovhrad : terug naar de woeste velden van Oost-Oekraïne. Vertaald uit 

het Oekraïens. Wanneer een jongeman teruggaat naar zijn geboortestad in Oekraïne om de 

verdwijning van zijn broer te onderzoeken, belandt hij in een chaotisch land en beleeft 

surrealistische avonturen. Speelduur: 15:20. Boeknummer: 27647.  

5: Ontwikkelingsromans 

Javier Marías. Berta Isla. Vertaald uit het Spaans. Berta Isla is getrouwd met een man die, 

zonder dat zij dat weet, voor de Britse Geheime Dienst werkt en waardoor ze op een 

gegeven moment gaat twijfelen of haar man nog wel haar man is. Speelduur: 20:32. 

Boeknummer: 27534. 

Franco Faggiani. Tussen twee werelden. Vertaald uit het Italiaans. Een weduwnaar wordt 

door zijn dochter overgehaald een weesjongen in huis te nemen; als bij de jongen het 

syndroom van Asperger wordt vastgesteld, besluit de man met de jongen in een dorpje in de 

Italiaanse Alpen te gaan wonen. Speelduur: 7:10. Boeknummer: 27586. 

Barry Hines. Kes. Vertaald uit het Engels. Een jongen in een Engelse mijnstreek zoekt voor 

alle narigheid in zijn directe omgeving troost in het trainen van een jonge valk. Speelduur: 

6:12. Boeknummer: 27568. 

6: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn  

Esther Gerritsen. De trooster. Een nieuwe gast wordt opgevangen in het klooster. 

Gaandeweg groeit er een verstandhouding tussen de gelovige conciërge en de gast die een 

misdaad op zijn geweten heeft. Speelduur: 4:54. Boeknummer: 27536. 

Mechtild Borrmann. Over de grens. Vertaald uit het Duits. In het naoorlogse Duitsland neemt 

een jong meisje de zorg voor het gezin op zich, maar kan niet voorkomen dat haar broers in 

een weeshuis terechtkomen, waar zij mishandeld worden. Twintig jaar later wordt zij 

beschuldigd van moord op de aanstichters van het kinderleed. Speelduur: 7:29. 

Boeknummer: 27575. 

Marjolijn Uitzinger. Verloren in Berlijn. Als journaliste Sam Coorenvaar een verhaal over 

dwangadoptie in de DDR wil schrijven, is dat de aanzet tot een reeks moorden die 

aanvankelijk niets met elkaar te maken lijken te hebben. Speelduur: 9:25. Boeknummer: 

27578. 

David Garnett. Een man in de dierentuin. Vertaald uit het Engels. Als een stel tijdens een 

romantische wandeling in een Londense dierentuin ruzie krijgt, leidt dat ertoe dat de man 

zich later in een kooi tussen de mensapen laat zetten. Speelduur: 2:50. Boeknummer: 

27619. 

Jeff Vandermeer. Vernietiging. Vertaald uit het Engels. Vier vrouwelijke geleerden verkennen 

een vreemd en dodelijk exotisch gebied dat bevolkt is door bizarre wezens. Speelduur: 6:24. 

Boeknummer: 27659. 



Jan Vantoortelboom. Jagersmaan. Terug van het slagveld in Vlaanderen na de Eerste 

Wereldoorlog gaat een jongeman naar Amerika, maar strandt in Ierland waar een 

burgeroorlog woedt. Speelduur: 6:55. Boeknummer: 27630. 

Mareike Krügel. Zie me staan. Een vrouw van veertig, getrouwd en moeder van twee 

kinderen, overdenkt op een vrijdag haar leven, nadat ze een knobbel in haar borst ontdekt. 

Speelduur: 10:11. Boeknummer: 27634. 

Ellen Verstrepen. Oker. Een jonge vrouw worstelt met een uitzichtloze liefde. Speelduur: 

8:40. Boeknummer: 27644.  

Alina Herbing. Er is niemand bij de kalveren. Vertaald uit het Duits. Een jonge vrouw woont 

bij haar vriend op zijn melkveebedrijf maar droomt van een kantoorbaan in de stad. 

Speelduur: 7:53. Boeknummer: 27653. 

Melba Escobar De Nogales. De schoonheidssalon. Vertaald uit het Spaans. Een vrouw die in 

een schoonheidssalon in Bogotá werkt, krijgt van veel vrouwelijke klanten uit alle sociale 

lagen intieme zaken te horen wat haar duur komt te staan. Speelduur: 7:04. Boeknummer: 

27654. 

Jonas Lüscher. Kracht. Vertaald uit het Duits. Een professor in de retoriek heeft geld nodig 

en doet mee aan een wedstrijd over de theodiceevraag (de rechtvaardiging van God), raakt 

in verwarring en komt tot inzicht. Speelduur: 8:11. Boeknummer: 27665. 

Gemma Liviero. Scherven van hoop. Vertaald uit het Engels. Een aangrijpend 

oorlogsverhaal over een Nazi-arts, een Joodse vrouw en een klein meisje, wier wegen op 

een bijzondere manier samenkomen. Speelduur: 16:09. Boeknummer: 27696. 

Kristin Harmel. Ik wist het al. Vertaald uit het Engels. Na de dood van haar man vindt een 

vrouw bij een cursus gebarentaal weer de liefde van haar leven. Speelduur: 12:19. 

Boeknummer: 27707. 

7: Romantische boeken 

Ria Maes. Simon vermist. Publicatie n.a.v. de VTM-serie Sara. Simon plant een zeilvakantie 

in Fuerteventura, samen met zijn vriend Jasper. Sara is er niet gerust in, want Simon heeft 

helemaal geen ervaring met zeilen. Haar vrees wordt werkelijkheid als Simon en Jasper na 

een zware storm op zee vermist zijn. Het is de start van een lange periode vol angst, 

spanning, frustraties, maar gelukkig ook veel steun van échte vrienden. Speelduur: 4:01. 

Boeknummer: 27658. 

Tamera Alexander. Kerst op Carnton. Vertaald uit het Engels. In de nadagen van de 

Amerikaanse Burgeroorlog ontdekken een gewonde soldaat en een behoeftige weduwe de 

ware betekenis van kerst en van opofferende liefde. Speelduur: 6:52. Boeknummer: 27664. 

Judith Lennox. Verborgen levens. Vertaald uit het Engels. Aan de hand van gevonden 

brieven en een oude verlovingsring probeert een jonge vrouw achter de geschiedenis te 

komen van haar verdwenen oudtante. Speelduur: 15:44. Boeknummer: 27692. 

8: Thrillers 



Camilla Läckberg. Gouden kooi. Vertaald uit het Zweeds. Eerste deel van een tweeluik. Als 

Faye van haar man, een succesvol ondernemer, hoort dat hij wil scheiden, neemt ze subtiel 

wraak. Speelduur: 10:19. Boeknummer: 27620. 

Aimee Molloy. Perfecte moeder. Vertaald uit het Engels. Via een website ontmoeten 

aanstaande moeders elkaar en ze ondervinden samen de niet zo vanzelfsprekende roze 

wolk. Dan wordt ook nog een van de baby's ontvoerd. Speelduur: 11:47. Boeknummer: 

27621. 

Mary Kubica. Zo'n lief meisje. Vertaald uit het Engels. Als een vrouw een jong meisje met 

een huilende baby op een station ziet staan, besluit ze het meisje en de baby mee naar huis 

te nemen. Speelduur: 13:03. Boeknummer: 27626. 

Mariette Lindstein. Kinderen van de sekte. Vertaald uit het Zweeds. Vijftien jaar zijn 

verstreken sinds Sofia ontsnapte uit ViaTerra. De notoire sekteleider Franz Oswald is 

sindsdien niet meer in het openbaar gezien, maar wanneer er een verwoestende storm over 

de Zweedse westkust raast stapt hij uit de schaduw… Speelduur: 17:11. Boeknummer: 

27660. 

Katrien Van Effelterre. Restafval. Als een moeder voor het kinderdagverblijf van haar dochter 

wordt doodgeschoten, wordt inspecteur Patricia Rodiers op de zaak gezet. Speelduur: 10:01. 

Boeknummer: 27662. 

Sandra Brown. Overleven. Vertaald uit het Engels. Als freelance piloot Rye Mallet een 

pakket naar Atlanta brengt, wordt hij door een laserstraal verblind en crasht. Een persoon 

gehuld in zwarte kleding stelt zich voor als dr. Lambert die het pakket zou ophalen. 

Speelduur: 12:46. Boeknummer: 27667. 

Liv Constantine. De laatste getuige. Vertaald uit het Engels. Nadat haar moeder vermoord is 

aangetroffen, laat de moordenaar een jonge vrouw weten dat zij het volgende slachtoffer zal 

zijn. Speelduur: 5:53. Boeknummer: 27669. 

Jan Van der Cruysse. Aanslag in Antwerpen. Als tijdens de marathon van Antwerpen in 2020 

een aanslag wordt gepleegd, lijkt het spoor terug te voeren naar 1986 toen niet alleen een 

partij handgranaten van het Belgische leger zoekraakte maar ook twee militairen verdwenen. 

Speelduur: 12:47. Boeknummer: 27671. 

Kasper Van Beek. Vogelvrij. Samen met Mila, een collega die haar eigen redenen heeft om 

hem te helpen, begint Olaf aan een zoektocht naar de onbekende man die op de foto staat 

die hij per post heeft ontvangen. Achtervolgd door onbekenden leidt de speurtocht hen van 

Amsterdam naar Helsinki. Speelduur: 7:12. Boeknummer: 27687. 

Chris Houtman. Het negende gebod. Het maken van een voor het Vaticaan vernietigende 

film wordt door een extreem-orthodoxe katholieke sectie, soms met terrorisme, 

tegengewerkt. Speelduur: 12:40. Boeknummer: 27688. 

Jens Henrik Jensen. Bevroren vlammen. Vertaald uit het Deens. Oorlogsveteraan Oxen 

werkt samen met een ex-agente van de Inlichtingendienst en zijn oude baas Mossman om 

de leiders van geheime organisatie Danehof op te sporen. Speelduur: 18:30. Boeknummer: 

27689. 

Kathleen McGowan. Het Jezus mysterie. Vertaald uit het Engels. Een Amerikaanse historica 

en journaliste onderneemt een zoektocht naar het evangelie dat door Jezus zelf geschreven 

zou zijn. Speelduur: 21:39. Boeknummer: 27690.  



Henk Apotheker. Erfenis. Privédetective Chris Meyer wordt benaderd door een miljonair om 

zijn zoon op te sporen die al vier jaar zoek is. Speelduur: 14:18. Boeknummer: 27691.  

Tod Goldberg. Gangsterstaat. Vertaald uit het Engels. Huurmoordenaar Sal Cupertine, die 

de identiteit van een rabbijn heeft aangenomen, moet onderduiken om zijn leven te redden. 

Speelduur: 15:24. Boeknummer: 27702. 

Katrien Van Effelterre. Onder controle. Rechercheur Patricia Rodiers krijgt te met een vrouw 

die in de onderwereld is terecht gekomen. Speelduur: 10:30. Boeknummer: 27708. 

9: Utopische/dystopische literatuur 

Nora Roberts. Het begin. Vertaald uit het Engels. Kort na Nieuwjaar maakt een dodelijk virus 

wereldwijd veel slachtoffers en ontstaat er een gemeenschap van vluchtelingen die 

weerstand moeten zioen te bieden aan de 'Uncanny’s' die over zwarte magie beschikken. 

Speelduur: 15:16. Boeknummer: 27331. 

Ian McEwan. Machines zoals ik. Vertaald uit het Engels. In een alternatief Engeland in 1982, 

waarin Argentinië de Falklandoorlog heeft gewonnen, koopt een man een van de eerste 

robotmensen die direct verliefd wordt op de vriendin van de man. Speelduur: 11:00. 

Boeknummer: 27672. 

Aukelien Weverling. In alle steden : als koningen en honden. Een aan lager wal geraakte 

man probeert in een stad, waarin de verschillen tussen arm en rijk groot zijn en gezag en 

controle nadrukkelijk aanwezig zijn, ondanks tegenslagen, een beter leven te realiseren. 

Speelduur: 6:17. Boeknummer: 27697. 

10: Boeken voor jongvolwassenen 

Fantasy. Sebastien De Castell. Vogelvrij. Vertaald uit het Engels. Nu hij bijna zestien is, moet 

Kellen zijn eerste magiërsproef afleggen. Maar omdat hij geen magie kan opwekken, 

probeert hij de proef met listen en illusies te winnen. Speelduur: 11:04. Boeknummer: 27646. 

Fantasy. Christine Charliers. Jacht op het antiserum. Esther en Jonathan willen niet langer in 

wolven kunnen veranderen. Ze gaan op zoek naar Alexander. Hij is de enige die een 

antiserum kan maken. Speelduur: 11:28:12. Boeknummer: 27652. 

Historische roman. Roger Vanhoeck. Haar getto. In 1944 slaat de Hongaarse Katalin met 

haar familie op de vlucht, want alle Hongaarse Joden worden gedeporteerd. Na verraad 

komt ze toch in een getto in Boedapest terecht. Daar wordt ze met veel verschrikkingen 

geconfronteerd. Speelduur: 5:54. Boeknummer: 27640. 

Ontwikkelingsroman. David Arnold. De kids of Appetite : ze leefden en ze lachten en ze 

zagen dat het goed was. Vertaald uit het Engels. Een groepje jongeren, met allemaal hun 

eigen tragische achtergrond, vormt samen een bende die te maken krijgt met een moord. 

Speelduur: 10:27. Boeknummer: 27631. 

Oorlogsroman. Paul Dowswell. Bomber. Vertaald uit het Engels. De joods-Amerikaanse 

Harry wordt in 1943 toegelaten tot de Luchtmacht. Hij moet doelen in Duitsland gaan 

bombarderen. Al snel blijkt dat het maar de vraag is of Harry zijn achttiende verjaardag zal 

halen. Speelduur: 8:23. Boeknummer: 27545. 



Marc De Bel. Robbe. Robbe krijgt te maken met veel problemen: zijn vader gaat weg, de 

winkel gaat failliet, zijn tweelingzus is overleden en hij wordt gepest op school. Ineens mag 

hij meespelen in een bekende televisieserie. Zou dat een einde aan zijn problemen maken? 

Speelduur: 9:12. Boeknummer: 27622. 

Michael Sels. De afspraak. De Brusselse jongens Kwinten en Nicolai zijn op weg naar het 

Centraal Station. De een wil daarvandaan voorgoed vertrekken naar een nieuw leven. De 

ander wil op die plek respect afdwingen, al zal hem dat zijn leven kosten. Speelduur: 8:32. 

Boeknummer: 27649. 

Reine De Pelseneer. Zeg iets! Als Ben een boeket bloemen aflevert op een adres waar Liv 

woont, weet hij meteen dat hij haar wil leren kennen. Want hij herkent de blik van verlies in 

haar gezicht. Via een omweg krijgen ze contact en worden verliefd. Maar beiden hebben 

moeite om hun gevoelens voor elkaar te uiten. Speelduur: 7:59. Boeknummer: 27710. 

Thriller. Marisha Pessl. Neverworld wake. Vertaald uit het Engels. Na de dood van haar 

vriend heeft Beatrice haar vrienden al een jaar niet gezien. Als ze elkaar weer ontmoeten 

komen ze vast te zitten in de tijd. Om te ontsnappen moeten ze een gruwelijke beslissing 

nemen. Speelduur: 8:32. Boeknummer: 27695. 

Deel 2: Informatieve boeken 

1: Geschiedenis 

Bambi Ceuppens. Pietpraat : over Zwarte Piet in België. Iedere winter steekt dezelfde 

discussie de kop op. Mag Zwarte Piet blijven of niet? In dit boek bundelen we voor het eerst 

gegevens over de evolutie, diversiteit en receptie van Zwarte Piet in Vlaanderen, Brussel en 

Wallonië. Daarnaast geven experten tekst en uitleg bij de controverse. Waarom ligt de figuur 

internationaal zo moeilijk? Hoe valt de beschuldiging van racisme te verklaren? En waarom 

maakt Zwarte Piet zoveel emoties los? Speelduur: 5:57. Boeknummer: 27666. 

Björn Rzoska. Opgesloten tussen zwart, wit en grijs : het kamp van Lokeren (1944-1947). 

Trefzeker schetst Björn Rzoska het verhaal van de niet-veroordeelden. Rzoska beschrijft het 

dagelijks kampleven, waar men de verveling bestreed met toneel, knutselen en eigen 

‘Gentse Feesten’. Een verhaal van gedetineerden, kampaalmoezeniers en bewakers. 

Speelduur: 5:32. Boeknummer: 27635. 

Adam Zamoyski. Napoleon : de man achter de mythe. Levensbeschrijving van Napoleon 

Bonaparte met bijzondere aandacht voor diens jeugd, karakter en de oorlogszuchtige tijd 

waarin hij leefde. Speelduur: 41:09. Boeknummer: 27657. 

2: Gezondheid 

Lander Deweer. Een duiker op Mars : wie van ons is normaal? Informatie over het syndroom 

van Gilles de la Tourette, een neurologische aandoening met verschijnselen als 

ongecontroleerde spierbewegingen en het maken van geluiden. Speelduur: 6:28. 

Boeknummer: 27467. 

Bieke Ilegems. Gezondig : balanceren tussen gezond en ongezond, op en neer, dank u en 

fuck you. Persoonlijke ervaringen van de Vlaamse mediapersoonlijkheid bij haar zoektocht 

naar balans in haar leven. Speelduur: 4:39. Boeknummer: 27533. 



Nicci Gerrard. Woorden schieten tekort : over dementie : een bijzonder lang afscheid. 

Persoonlijke visie van de Britse schrijfster op dementie, mede naar aanleiding van de dood 

van haar vader, die leed aan de ziekte van Alzheimer. Speelduur: 9:44. Boeknummer: 

27576. 

James Lock. Ouders als bondgenoot : help je kind met een eetstoornis volgens de 

Maudsley-methode. Voorlichting voor ouders over de herkenning en behandeling van 

eetstoornissen bij tieners. Speelduur: 11:19. Boeknummer: 27627. 

Peter Levine. Trauma en geheugen : hoe brein en lichaam traumatische ervaringen levend 

houden. In dit boek buigt medisch biofysicus en psycholoog Peter Levine, tevens 

grondlegger van de methode Somatic Experiencing, zich over een van de lastigste en meest 

controversiële vraagstukken op het gebied van trauma: is ons geheugen te vertrouwen? 

Speelduur: 6:28. Boeknummer: 27636. 

3: Landen, volkeren en reizen 

Bert Kruismans. De blote Belg: ons land ontcijferd. Hoe rijk zijn de Belgen nu precies? 

Hoeveel bieren worden er in België gebrouwd? Drinken de Belgen echt meer champagne 

dan de Fransen? Zijn de wegen in de provincie Luxemburg echt de gevaarlijkste van 

Europa? Hoeveel atheïsten telt België? Hoeveel Walen zijn in feite Vlamingen? En 

omgekeerd? Is Antwerpen, Brussel of misschien wel Couvin de grootste stad van België? En 

is Durbuy echt de kleinste stad van ons land? Duivel-doet-al Bert Kruismans zet op zijn 

eigen, ongezouten manier de Belg in zijn blootje en komt daarbij tot zeer merkwaardige 

vaststellingen. Speelduur: 5:55. Boeknummer: 27297. 

Dirk Tieleman. Viva Cuba! : 60 jaar revolutie. Een nieuwe tijd is aangebroken voor Cuba. 

Voor het eerst staat er geen Castro meer aan het roer. Dirk Tieleman en Lut Baten stellen 

zich in "Viva Cuba!" de vraag wat de Castro’s na 60 jaar hebben nagelaten. En hoe is het 

eiland er nu aan toe? Speelduur: 9:38. Boeknummer: 27532. 

Witold Szablowski. Dansende beren : heimwee naar het communisme. Reportages van een 

Poolse journalist over berentemmers in Bulgarije, gevolgd door portretjes van mensen in 

enkele voormalige dictatuurstaten. Speelduur: 8:41. Boeknummer: 27628. 

4: Muziek 

Mick Wall. Metallica: de definitieve biografie: episch, tragisch en rauw. Biografie van de 

Amerikaanse heavymetalband. Speelduur: 11:48. Boeknummer: 27232. 

Myriam Dekoster. Will Tura : hoop doet leven. Een biografie van de Keizer van het Vlaamse 

Lied. Speelduur: 7:32. Boeknummer: 27582. 

Herman Philipse. Wittgenstein en de muziek : een hoorcollege over zijn leven, filosofie en 

musicologie. Ludwig Wittgenstein is één van de belangrijkste denkers uit de 20e eeuw en 

zijn filosofische werk omvat vrijwel het hele menselijk denken en handelen, met nadruk op de 

logica. Weinig mensen echter weten dat muziek een hoofdrol speelde in zijn leven. Dit 

dubbelcollege van filosoof Herman Philipse en musicoloog Leo Samama, gaat over de 

invloedrijke inzichten van Wittgenstein. Met muzikale fragmenten. Speelduur: 3:01. 

Boeknummer: 27526. 

Leo Samama. De zin van muziek : een hoorcollege over de rol van muziek in het menselijk 

bestaan. Aan de hand van filosofische gedachten over muziek, vraagt Leo Samama zich af 



welke rol muziek speelt in het leven van de mens, toen en nu. Is zij louter doelmatig, nuttig, 

een gereedschap, of is muziek een soort BTW op ons bestaan, een koekje bij de thee? 

Speelduur: 5:33. Boeknummer: 27616. 

5: Sport 

Ruben Van Gucht. De kleedkamer : het leven begint na de koers. Gesprekken met winnaars 

van zes wielerklassiekers en andere toprenners, over successen, teleurstellingen en het 

leven na hun sportcarrière. Speelduur: 6:56. Boeknummer: 27420. 

Stijn Vanderhaeghe. VDB : de biografie. Biografie van wielrenner Frank Vandenbroucke, 

kortweg VDB, die in 2009 overleed in mysterieuze omstandigheden in Senegal. Speelduur: 

13:48. Boeknummer: 27632. 

Sven Nys. Winnaars hebben een plan : van het veld naar het leven. Egodocument van de 

Belgische veldrijder Sven Nys over zijn topsportcarrière en zijn leven nadat hij is gestopt met 

wielrennen. Speelduur: 5:35. Boeknummer: 27639. 


