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Deel 1: Romans 

1: Biografische romans 

Helena Janeczek. Het meisje met de Leica. Bekroond met de Premio strega en de Premio 

Bagutta. Vertaald uit het Italiaans. Op de vlucht voor de nazi's komt de Pools-Duits-joodse 

Gerda Taro in 1934 aan in Parijs waar ze de assistente wordt van een fotograaf, kennis 

maakt met de fotografie die haar succes brengt, maar ook fataal wordt. Speelduur: 10:55. 

Boeknummer: 27629. 

Natascha Wodin. Ze kwam uit Marioepol. Bekroond met de Preis der Leipziger Buchmesse. 

Vertaald uit het Duits. De schrijfster doet onderzoek naar het verleden van haar moeder die 

zelfmoord pleegde. Speelduur: 11:57. Boeknummer: 27726. 

Whitney Scharer. Het gouden uur : Lee Miller en Man Ray in Parijs. Vertaald uit het Engels. 

Het levensverhaal van de Amerikaanse Lee Miller (1907-1977), vanaf het moment dat zij in 

Parijs aankomt waar ze leerling wordt van Man Ray. Speelduur: 16:03. Boeknummer: 27810. 



2: Detectives 

Yrsa Sigurdardóttir. DNA. Vertaald uit het IJslands. Als in Reykjavik kort na elkaar twee 

vrouwen zijn vermoord, moet commissaris Huldar in samenwerking met psychologe Freyja 

de moorden oplossen. Speelduur: 15:33. Boeknummer: 27739. 

Toni Coppers. Het vergeten meisje : een Liese Meerhout-thriller. Als commissaris Liese 

Meerhout de hypnosesessies van haar vriendin Camila bijwoont waarin duistere 

jeugdherinneringen naar boven komen, ontdekt ze dat Camila's leven in gevaar is. 

Speelduur: 10:38. Boeknummer: 27825. 

Ria Maes. Meester Dood. Wetsdokter Tom Beckx wordt door zijn superieur gedwongen 

psychologische hulp te zoeken, iets waar hij zich tegen verzet en waardoor zijn onderzoek 

naar enkele moorden onder druk komt te staan. Speelduur: 9:25. Boeknummer: 27831. 

Håkan Nesser. De vereniging van linkshandigen. Vertaald uit het Zweeds. De 

gepensioneerde inspecteur Van Veeteren buigt zich over een cold case die draait om een 

clubje linkshandigen die onder raadselachtige omstandigheden zijn omgekomen. Speelduur: 

19:09. Boeknummer: 27848. 

Bernard Minier. Weerzin. Vertaald uit het Frans. In mei 1993 worden de twee jonge zussen 

Alice en Amber dood aangetroffen. Gehuld in communiegewaden zijn ze aan boomstammen 

vastgenageld. Martin Servaz, op dat moment kersvers bij de politie van Toulouse, verdiept 

zich in de zaak. Speelduur: 12:49. Boeknummer: 27879. 

3: Historische romans 

Geertrui Bervoets. Tranen om Troje. Eilishia en haar broer Ardon, kinderen van de Trojaanse 

koning Priamus, hebben het tijdens hun jeugd niet makkelijk. Ze hebben voorspellende 

gaven en proberen de val van de stad Troje te voorkomen. Speelduur: 9:21. Boeknummer: 

27637. 

Sara Collins. De bekentenissen van Frannie Langton. Vertaald uit het Engels. Londen, begin 

19e eeuw. In de gevangenis schrijft de in slavernij geboren Franny en in Jamaica 

gedwongen tot medische experimenten, haar memoires om zich te kunnen herinneren of ze 

haar geliefde meesteres inderdaad gedood heeft. Speelduur: 12:54. Boeknummer: 27793. 

Takis Würger. Stella. Vertaald uit het Duits. Gebaseerd op het leven van de echte Stella 

Goldschlag, ook wel 'het blonde gif' genoemd. Een Zwitserse kunststudent beleeft in 1942 in 

Berlijn de liefde van zijn leven met een Joodse vrouw die een gruwelijk geheim met zich 

meedraagt. Speelduur: 4:38. Boeknummer: 27797. 

Lars Mytting. De zusterklokken. Vertaald uit het Noors. Eerste deel van een trilogie. In 1880 

probeert een jonge vrouw in een Noors dorpje bedreigde kerkklokken te redden. Speelduur: 

13:07. Boeknummer: 27812. 

4: Ontwikkelingsromans 

Jean-Baptiste Andrea. Mijn koningin. Bekroond met de Prix du Premier Roman en de Prix 

Femina des lycéens. Vertaald uit het Frans. Als een 12-jarige jongen met een verstandelijke 

beperking uit huis geplaatst dreigt te worden, slaat hij op de vlucht en ontmoet hij op een 

verlaten hoogvlakte een wonderlijk meisje. Speelduur: 4:23. Boeknummer: 27715. 



Shusaku Endo. Het meisje dat ik achterliet. Vertaald uit het Japans. De onmogelijke liefde 

tussen een universiteitsstudent en een fabrieksmeisje. Speelduur: 6:54. Boeknummer: 

27730. 

Sally Rooney. Normale mensen. Bekroond met de Costa Novel Award. Vertaald uit het 

Engels. De relatie van een Ierse jongen met zijn klasgenote loopt anders dan zij had gehoopt 

omdat hij niet 100% voor haar kiest. Speelduur: 7:16. Boeknummer: 27901. 

5: Psychologische romans 

Jirí Kratochvil. Een bedroefde God. Vertaald uit het Tsjechisch. Een bibliothecaris in Brno 

probeert zich los te weken van zijn familie die een ware clan vormt en hem als hoofd daarvan 

beoogt. Speelduur: 3:49. Boeknummer: 27800. 

Monica Sabolo. Summer. Vertaald uit het Frans. Vijfentwintig jaar na dato gaat Benjamin op 

zoek naar de waarheid achter de verdwijning van zijn oudere zus Summer. Speelduur: 7:00. 

Boeknummer: 27821. 

Karl-Heinz Ott. Elke ochtend de zee. Vertaald uit het Duits. Een melancholisch verhaal over 

de 62-jarige Sonja, die 30 jaar manager was van een prestigieus hotel aan de Bodensee. Na 

het overlijden van haar man – zelfmoord, misschien wel als gevolg van de faillietverklaring – 

moet ze op zoek naar een nieuw levensdoel. Ze komt terecht in een afgelegen Welsh dorp, 

waar ze gezelschap krijgt van de zee. Speelduur: 4:29. Boeknummer: 27860. 

6: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn  

Bernard Werber. De mieren. Een jongeman stuit op een geheimzinnige kelder, waarin zijn 

oom onderzoek deed naar mieren. Daarnaast wordt het verhaal verteld over een veel op de 

menselijke maatschappij lijkende mierenkolonie. Speelduur: 10:48. Boeknummer: 27868. 

Robert Hillman. De boekwinkel voor gebroken harten. Vertaald uit het Engels. Een 

Australische man, die een Joodse vrouw ontmoet die haar man en kind tijdens de Tweede 

Wereldoorlog heeft verloren, krijgt te maken met groot verdriet. Speelduur: 9:39. 

Boeknummer: 27795. 

Wlodzimierz Odojewski. Een zomer in Venetië. Vertaald uit het Pools. Een jongen beleeft de 

naderende Tweede Wereldoorlog op het platteland van Polen. Speelduur: 2:39. 

Boeknummer: 27801.  

Paul Brondeel. Ik, blanke kaffer : het verhaal van een vervreemding. De teloorgang van het 

huwelijk van een Belgische douanebeambte in Congo gaat gelijk op met de losmaking van 

Congo van België in 1960. Speelduur: 4:14. Boeknummer: 27808.  

Jamie Weisman. De mooiste dag. Vertaald uit het Engels. Zeven gasten op een bruiloft 

vertellen hun levensverhaal. Speelduur: 10:15. Boeknummer: 27837.  

Jonas Hassen Khemiri. De papaclausule. Vertaald uit het Zweeds. Een vader gaat telkens 

voor tien dagen terug naar het land 'dat hij nooit heeft verlaten' en logeert dan als 

vanzelfsprekend bij zijn zoon en bezet diens kantoor, tot het moment komt dat het zo niet 

verder kan. Speelduur: 9:59. Boeknummer: 27845. 

Karel Schoeman. De hemeltuin. Vertaald uit het Afrikaans. Kort voor de Tweede 

Wereldoorlog brengt Nikolaas een idyllische zomer door in het landhuis van de welgestelde 



familie Chalmers. Hij maakt kennis met de tiener Prudence, die zich druk maakt om de 

bombardementen op Bilbao en die haar politieke opvattingen luidkeels uitdraagt, maar ook 

met het Duitse meisje Gerda, die wat minder met haar politieke betrokkenheid te koop loopt. 

Welke prijs zullen ze voor hun idealisme betalen? Speelduur: 6:31. Boeknummer: 27847. 

Ljuba Arnautović. Eva's geheimen. Vertaald uit het Duits. Een beklemmende 

autobiografische roman, waarin de schrijfster haar moedige grootmoeder eert en een gezicht 

geeft aan wie door oorlog op de vlucht wordt gedreven. Speelduur: 6:45. Boeknummer: 

27858. 

Sarah Meuleman. De vondeling. Een jonge vrouw gaat op zoek naar de waarheid achter 

haar jeugdherinneringen. Speelduur: 8:20. Boeknummer: 27859. 

Robert Seethaler. Het veld. Vertaald uit het Duits. 29 inwoners die begraven liggen op de 

begraafplaats van het stadje Paulstad vertellen hun levensverhaal. Speelduur: 5:58. 

Boeknummer: 27863. 

Jørgen-Frantz Jacobsen. Barbara. Vertaald uit het Deens. Een twintigste-eeuwse 

liefdegeschiedenis verborgen in een historische roman. Speelduur: 9:37. Boeknummer: 

27892.  

Tommy Orange. Er is geen daar daar. Vertaald uit het Engels. Twaalf inwoners van Oakland 

met een 'native American' achtergrond vertellen hun verhalen die uiteindelijk op een 

dramatische manier samenkomen tijdens een powwow. Speelduur: 8:37. Boeknummer: 

27894. 

Chloe Benjamin. De onsterfelijken. Vertaald uit het Engels. Vier jonge New Yorkse kinderen 

bezoeken in 1969 een waarzegster die hun een persoonlijke sterfdatum voorspelt. Deze 

gebeurtenis maakt grote indruk op alle kinderen en heeft grote gevolgen voor de levens die 

zij daarna leiden. Speelduur: 11:48. Boeknummer: 27898. 

7: Romantische boeken 

Ria Maes. Liefde en bedrog. Publicatie n.a.v. de VTM-serie Sara. Het gezin Van Wijck-De 

Roose breidt uit. Tobias, een klein schattig hondje, is meteen de nieuwe beste vriend van 

iedereen. Fijn is ook dat het meteen super goed klikt tussen Sara en Maartje, de nieuwe 

vriendin van Sen. Ze lijkt wel de dochter waar Sara altijd van heeft gedroomd. Als Sara 

ontdekt dat de ouders van Maartje haar schijnbaar verwaarlozen, besluit Sara om het meisje 

een tijdje in huis te nemen. Maar dan komt de ware aard van Maartje naar boven… 

Speelduur: 5:03. Boeknummer: 27740. 

Susan Wiggs. Droom van een zomer. Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw keert terug 

naar haar geboortedorp om voor haar ernstig zieke moeder te zorgen en komt weer in 

contact met haar ooit beste vriend. Speelduur: 10:38. Boeknummer: 27802. 

Robyn Carr. Het familiefeest. Vertaald uit het Engels. Na een carrière in het leger zoekt 

Dakota Jones een nieuw doel in zijn leven. Voor hij zich aan een volgend avontuur waagt, 

besluit hij naar zijn broer en zus in Sullivan's Crossing te gaan. De familieband wordt echter 

sterk op de proef gesteld wanneer alle broers en zussen Jones bij elkaar komen voor een 

bruiloft… Speelduur: 10:34. Boeknummer: 27809. 

Susan Wiggs. Alles tussen jou & mij. Vertaald uit het Engels. Een jongeman uit de amish 

gemeenschap ontmoet door een noodlottig ongeval met zijn neefje een jonge vrouw in het 



ziekenhuis, die net als hij tegen haar zin aan de wensen van andere mensen moet zien te 

voldoen. Speelduur: 16:27. Boeknummer: 27832. 

Anne Jacobs. Het weesmeisje. Wordt vervolgd door De moed van het weesmeisje. Vertaald 

uit het Duits. De belevenissen van een textielfamilie in het Duitsland van vlak voor de Eerste 

Wereldoorlog. Speelduur: 16:28. Boeknummer: 27889. 

8: Sciencefiction 

Jeff Vandermeer. Borne. Vertaald uit het Engels. Als Rachel in een verwoeste stad naar 

restjes biotech zoekt, vindt ze op een dag een soort zeeanemoon die ze Borne noemt. Haar 

partner Wick ziet in Borne gevaar, maar Rachel raakt aan hem gehecht. Speelduur: 12:06. 

Boeknummer: 27495. 

Margaret Atwood. Het verhaal van de dienstmaagd. Wordt vervolgd door De testamenten. 

Vertaald uit het Engels. De ervaringen van een Amerikaanse vrouw in de 21e eeuw als 

godsdienstfanaten aan de macht zijn in de Verenigde Staten. Speelduur: 10:02. 

Boeknummer: 27867. 

Jeff Vandermeer. Aanvaarding. Vertaald uit het Engels. Elke expeditie naar Gebied X, waar 

30 jaar geleden iets onaards neerstortte, leidt tot doodslag, waanzin, hallucinaties, mentale 

overname, fysieke mutatie, een dubbelganger of een monster. Speelduur: 11:26. 

Boeknummer:  27549. 

Jeff Vandermeer. Autoriteit. Vertaald uit het Engels. Paranoïde wetenschappers 

onderzoeken bizarre gebeurtenissen rond een alles vernietigende grens, o.a. door 

ondervraging van overlevenden van een expeditie. Speelduur: 11:40. Boeknummer: 27830. 

9: Thrillers 

Dirk Vanderlinden. De Jakobsladder. Het is 50 jaar geleden dat de eerste man voet zette op 

de maan. In het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis gebeuren een paar rare 

dingen. De Vandiesel Company moet erheen. Tegelijkertijd ontdekt een man dat zijn vader 

(een cameraman voor de BRT in 1969) iets te maken heeft gehad met de maanlanding en in 

Bath (UK) is ‘overleden’. Dit roept heel wat vragen op... Speelduur: 10:14. Boeknummer: 

27815. 

Benny Baudewyns. Het Tati-syndroom. Een jonge rechercheur van de Zwolse politie 

vermoedt dat de twee tragisch om het leven gekomen mannen in Zwolle en Oudenaarde 

geen slachtoffer zijn van een ongeval maar dat er sprake is van moord. Speelduur: 11:13. 

Boeknummer: 27827. 

Phoebe Locke. Schaduwman. Vertaald uit het Engels. Een filmploeg gaat een true crime-

documentaire maken over een 18-jarig meisje dat twee jaar eerder iemand vermoord heeft. 

Speelduur: 11:03. Boeknummer: 27828. 

Robert Fabbri. Tribuun van Rome. Vertaald uit het Engels. Vespasianus gaat in de 1e eeuw 

v.Chr. als 16-jarige naar Rome om carrière te maken. Hij krijgt hulp van een oom, maar 

wordt ingezet in een gevaarlijk politiek machtsspel. Speelduur: 15:25. Boeknummer: 27829. 

Anja Feliers. Wat hij mij zei. Als het gezin van medium Caro wordt verwoest, gaat zij op 

onderzoek uit. Speelduur: 6:49. Boeknummer: 27864.  



Jo Spain. Iets te verbergen. Vertaald uit het Engels. In een exclusieve, omheinde woonwijk 

wordt een vrouw vermoord en pas na drie maanden gevonden. Speelduur: 10:15. 

Boeknummer: 27865. 

Jens Henrik Jensen. Wolf. Vertaald uit het Deens. Oorlogsveteraan Oxen wordt gevraagd 

een vermiste man op te sporen. Speelduur: 17:31. Boeknummer: 27872.  

Felix Weber. Genadeschot : literaire thriller. Een voormalige SS'er jaagt in Argentinië op een 

kampcommandant. Speelduur: 11:18. Boeknummer: 27876. 

Kefah Allush. De munt van Judea. Bij een internationale zoektocht naar zijn verdwenen 

Palestijnse vader ontdekt een Nederlandse tv-journalist een oud familiegeheim. Speelduur: 

9:56. Boeknummer: 27883.  

Frederick Forsyth. De Vos. Vertaald uit het Engels. Een tiener, die syndroom van Asperger 

heeft en briljant is in het hacken van computers, wordt door de Britse regering ingezet om het 

vijandige regimes lastig te maken. Speelduur: 9:25. Boeknummer: 27895. 

T.M. Logan. Leugens. Vertaald uit het Engels. Joseph Lynch, echtgenote Melissa en hun 

vierjarig zoontje William vormen op het eerste gezicht een gelukkig gezinnetje. Tot hij op een 

dag zijn vrouw in haar auto ziet rijden en besluit om haar te volgen en haar bij aankomst te 

verrassen. Speelduur: 10:55. Boeknummer: 27900. 

10: Verhalen 

Giorgio Bassani. Binnen de muren. Vertaald uit het Italiaans. Verhalen over het leven van 

joden in Ferrara rond de Tweede Wereldoorlog. Speelduur: 7:27. Boeknummer: 27256.  

Hua Yu. Flesjes knallen. Vertaald uit het Chinees. Bundeling verhalen met parabelachtige 

verbeeldingen van geweld, vernedering, schuld en boete. Speelduur: 10:09. Boeknummer: 

27266. 

Stephen Fry. Helden : de grote avonturen uit de Griekse mythologie. Vertaald uit het Engels. 

Moderne hervertelling van de Griekse mythen. Speelduur: 16:22. Boeknummer: 27899. 

Deel 2: Informatieve boeken 

1: Eten en drinken 

Pascale Naessens. Nog eenvoudiger met 4 ingrediënten. Heerlijke recepten met een 

minimum aan ingrediënten en werk. Speelduur: 3:44. Boeknummer: 27736. 

Paul Shapiro. Nooit meer slachten : hoe kweekvlees ons bord en de wereld zal veranderen. 

Overzicht van de actuele stand van zaken betreffende de productie van kunstvlees als 

vervanging voor vlees van dieren als voedingsmiddel. Speelduur: 10:10. Boeknummer: 

27771. 

Sandra Bekkari. Nooit meer diëten: deel 5: Word de stralendste versie van jezelf. Opnieuw 

meer dan 60 smakelijke gerechten die je in een mum van tijd op tafel tovert. Sandra geeft 

een antwoord op de meest gestelde vragen en onthult haar lijst beautyfoods. Speelduur: 

4:15. Boeknummer: 27819. 



Jeroen Meus. Zomerkost : 75 recepten voor de lekkerste zomer ooit. Heerlijk zomereten, 

hartig en zoet, om duimen en vingers bij af te likken. Maak vanaf nu zelf het mooie weer met 

75 nieuwe, zonnige recepten. Speelduur: 3:57. Boeknummer: 27839. 

2: Exacte wetenschappen 

Erik Schokkaert. Hoe word ik Einstein of Da Vinci? : een inleiding tot wetenschappen 

vandaag voor de homo universalis van morgen. Een overzicht van de grote vragen uit de 

wetenschap. Speelduur: 29:16. Boeknummer: 27704. 

Bibi Van den Berg. Cyber security : een hoorcollege over de kansen en gevaren in 

cyberspace. In dit college zet Bibi van den Berg uiteen wat cyberspace is en met welke 

partijen wij daarin allemaal te maken hebben. Nu private partijen in cyberspace een 

dominante factor zijn geworden en cyberspace zelf grensoverschrijdend is, maakt dat het 

plaatje complexer. Want waar komen de dreigingen vandaan? Wiens wetten gelden er in 

cyberspace en wie is verantwoordelijk voor onze online en offline veiligheid? Van den Berg 

laat zien dat er naast de beeldvorming van een ‘Wilde Westen’ er wel degelijk wet- en 

regelgeving mogelijk is. Zowel op nationaal, op EU als op internationaal niveau. Speelduur: 

3:14. Boeknummer: 27869. 

Paul Parsons. Stephen Hawking : leven, theorieën en invloeden binnen de 

natuurwetenschap. Leven en werk van de natuurkundige Stephen Hawking die leefde van 

1942 tot 2018. Speelduur: 5:09. Boeknummer: 27841. 

3: Geschiedenis 

Frank Seberechts. Drang naar het Oosten : Vlaamse soldaten en kolonisten aan het 

oostfront. In dagboeken, memoires, brieven, pers en processtukken uit Belgische, 

Nederlandse, Duitse, Poolse en Russische archieven vertellen daders, getuigen en 

slachtoffers over onbekende misdaden van Vlamingen van driekwart eeuw geleden. 

Speelduur: 10:02. Boeknummer: 27791. 

Remieg Aerts. Land van kleine gebaren : een politieke geschiedenis van Nederland 1780-

1990. Overzichtswerk van de Nederlandse politieke geschiedenis. Speelduur: 19:10. 

Boeknummer: 27890. 

John Prendergast. Congo stories : vechten met vijf eeuwen uitbuiting en hebzucht. 

Geschiedenis van de uitbuiting van Congo-Kinshasa, aanvankelijk onder koloniaal bewind 

van onder meer de Belgen, daarna door andere interventies van buitenaf, oorlog en corrupte 

regimes. Speelduur: 9:20. Boeknummer: 27792. 

Daniël Maes. 'Poetin en Assad hebben ons leven gered' : Syrisch oorlogsdagboek. Deel 2, 2 

maart 2013-6 juni 2014. Dagboekaantekeningen van een in Syrië werkzame Vlaamse pater 

over het begin en de ontwikkeling van de Syrische burgeroorlog. Speelduur: 6:38. 

Boeknummer: 27714. 

4: Kunst  

Nils Büttner. Bruegel: de schilder van boeren en heiligen. Biografie van Pieter Bruegel de 

Oude. Speelduur: 3:30. Boeknummer: 27770. 



Arthur Brand. De paarden van Hitler : hoe de kunstdetective zijn sensationeelste ontdekking 

deed en wereldnieuws werd. Persoonlijk verslag door de Nederlandse kunstdetective van 

zijn speurtocht naar twee kolossale bronzen beelden van paarden, die ooit tijdens het Hitler-

regime de Rijkskanselarij in Berlijn sierden en na de Tweede Wereldoorlog als verloren 

werden beschouwd. Speelduur: 8:27. Boeknummer: 27881. 

Danny Ilegems. Tuymans volgens Tuymans : twintig jaar in gesprek met Luc Tuymans. 

Interviews die de journalist Ilegems tussen 1999 en 2019 afnam met de inmiddels 

wereldberoemde Antwerpse kunstenaar Luc Tuymans. Speelduur: 5:24. Boeknummer: 

27817. 

5: Religie 

Dennis Vanden Auweele. Bekentenissen van een afvallige atheïst. Persoonlijke 

beschouwingen door de godsdienstfilosoof over de tegenstellingen en overeenkomsten 

tussen religie en atheïsme. Speelduur: 8:28. Boeknummer: 27796. 

Shoukei Matsumoto. Veeg je zorgen weg : adviezen van een boeddhistische monnik voor 

een rustig en gelukkig leven. Mindfulnesstraining, door simpelweg de dagelijkse 

huishoudelijke taken met aandacht uit te voeren. Speelduur: 3:15. Boeknummer: 27862. 

Christian De Borchgrave. Zalig de armen van geest : Vlaanderen 1918-1940 : een kerk in 

strijd met het moderne materialisme. De auteur zoomt in op de sociale toestand tijdens het 

interbellum. In deze tijd van armoede kreeg het katholicisme in Vlaanderen tegenstand van 

het communisme en socialisme. Hij bestudeert opvattingen van de kerk over 

sociaaleconomische kwesties in deze periode. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse 

bronnen uit de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap. Speelduur: 8:30. Boeknummer: 

27834. 

6: Taal en literatuur 

Hein Van Dolen. Homerus en Odysseus : een hoorcollege over de dichter, zijn werk 

Odyssee en de held Odysseus. In vier colleges zet Hein van Dolen Homerus en vooral de 

Odyssee centraal. Aandacht wordt besteed aan zoveel mogelijk facetten van de dichter en 

zijn werk. Drs. Hein van Dolen is classicus, Byzantinoloog, vertaler en publicist en reisleider. 

Speelduur: 5:42. Boeknummer: 27870. 

René Van Stipriaan. De hartenjager : leven, werk en roem van Gerbrandt Adriaensz. 

Bredero. Biografie over een van Nederlands grootste dichters uit de Gouden Eeuw: 

Gerbrandt Adriaensz. Bredero. Speelduur: 18:40. Boeknummer: 27875. 

Vic Van de Reijt. De ontdekking van Elsschot. Verzameling van veertig artikelen die biograaf 

Vic van de Reijt tussen 1982 en 2018 publiceerde over leven en werk van Willem Elsschot. 

Speelduur: 11:18. Boeknummer: 27886. 

7: Wijsbegeerte 

Tinneke Beeckman. Verlichting vandaag : een hoorcollege over verlichtingsfilosofie in 

multidisciplinair en hedendaags perspectief. In deze serie hoorcolleges worden de 

verschillende aspecten van de Verlichting belicht en in verband gebracht met hedendaagse 

problemen en debatten. De zeven deskundigen benaderen het onderwerp vanuit diverse 



disciplines: historisch, economisch, religieus, sociaal en juridisch. Dit levert een totaalbeeld 

op van wat de verlichtingsfilosofie inhoudt en hoe deze doorwerkt in onze huidige 

maatschappij. Speelduur: 6:59. Boeknummer: 27871. 

Florentijn Van Rootselaar. Filosofisch veldwerk : grote filosofen van nu over leven in barre 

tijden. Interviews met vijftien hedendaagse filosofische denkers over de problemen van onze 

aarde en onze tijd en mogelijke oplossingen. Speelduur: 4:12. Boeknummer: 27893. 

Alain Badiou. Het ware leven, of Waarom de jeugd gecorrumpeerd moet worden. De Franse 

denker Alain Badiou doet zijn persoonlijke duit in dit wijsgerige zakje en windt er daarbij geen 

doekjes om: hij pleit in dit boek voor een alliantie tussen de ‘volwassenheid voor zich 

uitschuivende, dolende’ jeugd en de ‘tot deportatie naar gemedicaliseerde sterfhuizen 

bedreigde’ ouderen. Speelduur: 3:05. Boeknummer: 27768. 


