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Deel 1: Romans 

1: Detectives 

Susie Steiner. Een onbekend leven. Vertaald uit het Engels. Als haar geadopteerde zoon 

wordt beschuldigd van moord, tracht brigadier Manon Bradshaw zijn onschuld te bewijzen. 

Speelduur: 13:17. Boeknummer: 27919. 

J.D. Robb. Explosief vermoord. Vertaald uit het Engels. In het jaar 2059 krijgt inspecteur Eve 

Dallas te maken met een gevaarlijke maniak die New York met bomaanslagen terroriseert. 

Speelduur: 12:22. Boeknummer: 27930. 

Jo Nesbø. Het mes. Vertaald uit het Noors. Politieman Harry Hole, die er slecht aan toe is, 

levert strijd op leven en dood met moordenaars die hem alles wat hem dierbaar is, hebben 

afgepakt. Speelduur: 18:24. Boeknummer: 28006. 

Deon Meyer. Prooi. Vertaald uit het Afrikaans. Na de vondst van een lijk langs de spoorbaan 

tussen Kaapstad en Pretoria, worden de rechercheurs Bennie Griessel en zijn partner 

Vaughan Cupido tegengewerkt bij het onderzoek naar de moord die officieel een zelfmoord 

moet zijn. Speelduur: 14:15. Boeknummer: 28013. 

Leona Deakin. Mind games. Vertaald uit het Engels. Als vier mensen plotseling verdwijnen, 

onderzoekt psychologe en detective Augusta Bloom de zaak. Speelduur: 10:57. 

Boeknummer: 28051.  



Pieter Aspe. Van In. Episode 2. Commissaris Van In wordt gevraagd een onderzoek in te 

stellen naar de kort op elkaar volgende doden in een rusthuis. Speelduur: 10:24. 

Boeknummer: 28052.  

2: Poëziebundels  

Bart Plouvier. Over de dingen. Plouviers poëzie is een grote zoektocht naar de ideale relatie 

tussen inhoud en vorm: hoe zet de dichter wat hij zeggen wil op papier? In 'Over de dingen' 

keren de klassiekere structuren, sonnetten incluis, terug, maar steeds is er die beklijvende 

herkenbaarheid in taal en wereld. Speelduur: 1:05. Boeknummer: 27752.  

Miriam Van hee. Als werden wij ergens ontboden. In deze bundel zijn de verzen haast als de 

Russische treinen die de auteur beschrijft, wiegend tussen verlangen en heimwee. 

Daartussenin: onmacht. Van hee houdt het spanningsveld tegen het licht tussen het zoeken, 

het reizen, de afweging om eropuit te gaan en om thuis te blijven. Onder de oppervlakte 

sluimert er steeds een existentiële dreiging, een angst, een troost van de natuur en wordt 

geborgenheid als een illusie onderuitgehaald. Speelduur: 0:37. Boeknummer: 27984. 

Jan Lauwereyns. Zus. Deze bundel toont de veelkantigheid en complexiteit van de wereld en 

het denken. 'Zus' bewijst dat lichaam en geest perfect samengaan. Speelduur: 0:49. 

Boeknummer: 28036. 

3: Reisverhalen 

Ingrid Castelein. Met de fiets door de Provence : couleurs du Luberon : ook voor wandelaars 

en levensgenieters. Reisgids en tevens reisverhaal over de Zuid-Franse Luberon met een 

schets van alle seizoenen en veel tips, fiets- en wandelroutes. Speelduur: 9:44. 

Boeknummer: 27313. 

Tom Waes. Reizen Waes Europa : straffe reisverhalen van Tom Waes. Tom Waes neemt je 

mee naar onbekende maar unieke plekken in Spanje, Azerbeidzjan, IJsland, Groenland, 

Polen, Isle of Man, Noord-Ierland en Oekraïne, en verrast je als vanouds met straffe 

verhalen. Speelduur: 8:18. Boeknummer: 27374. 

Raynor Winn. Het zoutpad : over oude wegen naar een nieuw begin. Vertaald uit het Engels. 

Verslag van een slopende maar wel louterende voettocht langs de zuidwestkust van 

Engeland van een echtpaar dat elke bestaanszekerheid kwijtraakte. Speelduur: 10:39. 

Boeknummer: 28012. 

4: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn  

Pat Donnez. Het interview. 'Het interview' is een onthutsende confrontatie tussen twee sterke 

vrouwen die – allebei opgezadeld met te veel verleden – elkaars doos van Pandora openen. 

Speelduur: 4:28. Boeknummer: 27921. 

Jonas Karlsson. Het circus. Vertaald uit het Zweeds. Nadat zijn vriend door een goocheltruc 

in het circus verdwijnt en niet meer terugkomt, krijgt een nogal op zichzelf levende jongeman 

vreemde telefoontjes. Speelduur: 4:11. Boeknummer: 28011. 

Jonathan Coe. Klein Engeland. Vertaald uit het Engels. Engeland, 2010. De auteur beschrijft 

de levens van een kleurrijke groep personages in een periode van grote veranderingen. 

Speelduur: 13:07. Boeknummer: 28020.  



Bart Stouten. Liefde en andere overvloed. Op een goede morgen ligt Jim, een Oegandees, 

te slapen in de hal van het appartementsgebouw van radiomaker en dichter Jeroen. Maakt 

dit deelt uit van een stalking die al wekenlang aan de gang is? Jeroen geeft hem onderdak 

en raakt geïntrigeerd door zijn verhaal. Een wederzijdse genegenheid groeit en een mooie 

relatie bloeit open. Om Jeroen te loven, komt Jim met een groot voorstel op de proppen. 

Jeroen, overweldigd door zoveel liefde, aarzelt. De dag nadien is Jim verdwenen. Speelduur: 

8:01. Boeknummer: 28032. 

Olga Jans-Renou. Bebita's tango. Een rechercheur onderzoekt de dood in 2001 in Buenos 

Aires van een gepensioneerd legerofficier waarbij hij ontdekt dat de kapitein veel vijanden 

had en betrokken was bij de gewelddadige dood van een student na zijn aanhouding. 

Speelduur: 10:10. Boeknummer: 28039. 

Stefan Brijs. Zonder liefde. Een leraar kijkt terug op een periode in zijn leven waarin hij hecht 

bevriend was met een vrouw die net als hij teleurgesteld was in de liefde, maar heel anders 

met die ervaring omging. Speelduur: 6:15. Boeknummer: 28061.  

Anne Griffin. Als alles is gezegd. Vertaald uit het Engels. Een vierentachtig jaar oude Ierse 

boer kijkt terug op zijn leven, de keuzes die hij maakte en het verlies van zijn geliefde vrouw. 

Speelduur: 8:52. Boeknummer: 28067.  

Nikola Scott. Zomer vol geheimen. Vertaald uit het Engels. De levens van twee vrouwen 

kruisen elkaar door een vreselijk geheim dat beiden bij zich dragen. Speelduur: 10:50. 

Boeknummer: 28068. 

5: Thrillers 

Igor Znidarsic. De uitverkorene. Het rechercheduo Bianca van Dijk en Joris Vischjager moet 

alle zeilen bijzetten om een moordenaar te stoppen die zijn daden rechtstreeks op bevel van 

de Almachtige claimt uit te voeren. Speelduur: 8:48. Boeknummer: 28007.  

Tess Sharpe. De onversneden waarheid. Vertaald uit het Engels. Een nietsontziende 

crimineel is op jacht naar de moordenaar van zijn vrouw en sleept zijn dochter daarin mee. 

Speelduur: 14:10. Boeknummer: 28008. 

Robert Fabbri. Afgod van Rome. Vertaald uit het Engels. De macht is de jonge keizer 

Caligula naar het hoofd gestegen. Hij wil een brug slaan naar de baai van Napels en gekleed 

in het borststuk van Alexander de Grote de stad binnenrijden. Dus stuurt hij Vespasianus 

naar Alexandrië om het borststuk te stelen. Speelduur: 16:22. Boeknummer: 28017.  

Guillaume Musso. Het meisje en de nacht. Vertaald uit het Frans. Wat is er werkelijk gebeurd 

in die koude nacht in 1992? Een dubbele verdwijning. Een moord? Vijfentwintig jaar later 

dreigt de waarheid boven water te komen, wanneer de muur van de gymzaal van een elitaire 

kostschool wordt gesloopt… Speelduur: 10:04. Boeknummer: 28026. 

Sandrine Destombes. Het dubbele geheim van de familie Lessage. Vertaald uit het Frans. 

Als 30 jaar na de verdwijning van een tweeling opnieuw kinderen uit een Frans dorpje 

verdwijnen, werken de onderzoeksleiders van toen en nu samen om het raadsel op te 

lossen. Speelduur: 9:11. Boeknummer: 28028. 

Stefaan Werbrouck. Adrenaline. Rome is in de ban van een seriemoordenaar, Il Mostro 

genaamd. In enkele weken tijd worden twee jonge vrouwen ontvoerd en vermoord. Hun 

lichamen worden leeggebloed teruggevonden, het hart doorboord met een naald. De 

Squadra Mobile van de Rione Monti beseft dat er een meedogenloze psychopaat aan het 



werk is. Het team zet alles op alles om de identiteit van de dader te achterhalen... Speelduur: 

12:55. Boeknummer: 28040. 

Herbert De Paepe. Highway 245. De levens van de Gentse Emma, die als au pair in Amerika 

werkt, en de Ierse June raken elkaar bij een hevige bosbrand ten noorden van Highway 245. 

Speelduur: 8:43. Boeknummer: 28042.  

Mikaela Bley. Kwaad licht. Vertaald uit het Zweeds. Tv-misdaadverslaggeefster Ellen Tamm 

maakt een documentaire over de Zweedse minister van justitie die wordt verdacht van moord 

op haar persvoorlichter. Speelduur: 10:12. Boeknummer: 28043. 

Elvin Post. Arizona blues. Een houthakker die miljonair is geworden met een boek en een 

film over ufo's trekt de aandacht van zowel criminelen als een journaliste. Speelduur: 12:57. 

Boeknummer: 28065.  

Thomas Harris. Cari Mora. Vertaald uit het Engels. Twee concurrerende criminele 

organisaties zijn op zoek naar het goud dat een waarde van vijfentwintig miljoen dollar 

vertegenwoordigt en vermoedelijk ligt in een huis in Miami Beach. Speelduur: 6:46. 

Boeknummer: 28066. 

6: Boeken voor jongvolwassenen 

Ontwikkelingsroman. Kevin Brooks. Hondenjong. Vertaald uit het Engels. Jeet is als baby 

door wilde honden meegenomen en in hun roedel opgenomen. Jaren later woont hij weer 

onder de mensen, in een ommuurde stad. Als er een grote veldslag dreigt, komt Jeet voor 

een belangrijke keuze te staan: blijft hij onder de mensen of keert hij terug naar zijn roedel? 

Speelduur: 14:50. Boeknummer: 28021. 

Adam Silvera. Vroeger is alles wat ik van je heb. Vertaald uit het Engels. Het leven van 

Griffin stort in als zijn ex-vriend Theo overlijdt. Onverwacht vindt hij steun en een nieuwe 

liefde. Speelduur: 10:07. Boeknummer: 28018. 

Romantisch boek. Becky Albertalli. Wat als dit het is. Vertaald uit het Engels. Als Arthur Ben 

voor het eerst ziet, is het liefde op het eerste gezicht. Maar omdat ze geen gegevens 

uitwisselen, kost het heel wat moeite om elkaar terug te vinden. Speelduur: 10:16. 

Boeknummer: 28016. 

Romantisch boek. Maggie Harcourt. De jongen met twee namen. Vertaald uit het Engels. 

Lexi werkt op fanconferenties, en ontmoet daar de arrogante Aidan. Als haar vader vraagt 

om de auteur van haar nieuwe favoriete boek naar de volgende conferentie te halen, blijkt 

het Aidan te zijn. Speelduur: 13:01. Boeknummer: 28050.  

Rachael Lippincott. Vijf stappen van jou. Vertaald uit het Engels. Stella heeft taaislijmziekte 

en brengt veel tijd door in het ziekenhuis. Om in aanmerking te komen voor een 

longtransplantatie, houdt ze zich strikt aan haar medicijnschema. Dan komt de rebelse Will 

bij haar op de afdeling. Hij schopt haar hele leven overhoop. Speelduur: 7:03. Boeknummer: 

28023.  

Deel 2: Informatieve boeken 

1: Economie 



Jeroen Dijsselbloem. De eurocrisis : het verhaal van binnenuit. Terugblik door de 

Nederlandse oud-minister van Financiën op de periode dat hij voorzitter was van de 

Eurogroep (2013-2018). Speelduur: 9:33. Boeknummer: 27183.  

Bas Haring. Denken over economie : een hoorcollege over de economie van het dagelijks 

leven. Economie is overal en beïnvloedt ons dagelijkse leven. Maar wat weten we nou 

eigenlijk van economische zaken als prijzen, rente, marktwerking, groei en recessies. 

Filosoof Bas Haring besloot zich te verdiepen in het vakgebied van de economie. Hij 

beantwoordt vele vragen met heldere voorbeelden, zoals: wat is een markt? Zijn wij rijk 

dankzij de armoe van anderen? Is een recessie niet te voorspellen? Vanuit verschillende 

perspectieven en met humor maakt hij complexe materie voor de toehoorder inzichtelijk en 

schuwt hij niet zijn eigen mening te geven. Speelduur: 3:41. Boeknummer: 27528.  

2: Gezondheid 

Eric De Maerteleire. Gezond eten, gezond ouder worden : de juiste voeding voor een langer 

en beter leven. Een bijzonder rijk boek dat je even stil doet staan bij onze levensstijl en je 

aanspoort om beter en gezonder te gaan leven, door kleine dingen te veranderen. 

Speelduur: 14:50. Boeknummer: 28041.  

Stef Mintiens. Opnieuw echt eten : wat kunnen we nog eten in een wereld van 

voedingsrages en fabels? Feiten en weetjes van een natuurarts over gezonde voeding. 

Speelduur: 6:54. Boeknummer: 28024. 

3: Kunst en vrije tijd 

Tim Van der Mensbrugghe. Van aria tot beat : over de essentie van muziek. Reeks 

interviews met 24 Belgische musici met de centrale vraag: wat is muziek? Speelduur: 3:29. 

Boeknummer: 27925. 

Els De Schepper. De reis van de heldin : een boek van troost en inzicht. De reis van de 

heldin gaat over het hobbelige maar avontuurlijke pad dat de heldin in spe, Els de Schepper, 

tot nu toe heeft bewandeld. Op zoek naar vreugde en bevrijding van haar hart komt ze 

tijdens haar reis de meest kleurrijke figuren tegen die haar uitdagen. Dankzij deze obstakels 

komt ze stap voor stap tot meer en grondiger inzichten. Uiteindelijk besluit ze dat het leven 

voor haar een spel is met als doel zien te voorkomen dat mensen aan het spelen ten onder 

gaan. Speelduur: 8:24. Boeknummer: 27917. 

4: Milieubeheer 

David Wallace-Wells. De onbewoonbare aarde. Aan de hand van wetenschappelijke 

inzichten over klimaatverandering en de gevolgen daarvan wordt een noodoproep gedaan 

om zorgvuldiger om te gaan met onze planeet. Speelduur: 13:50. Boeknummer: 27885. 

Will McCallum. Hoe je stopt met plastic : de wereld veranderen begint met één plastic flesje. 

Informatie over de strijd tegen plastic, het probleem, succesverhalen en tips om je 

plasticvoetafdruk stap voor stap te verkleinen. Speelduur: 4:52. Boeknummer: 27887. 

5: Religie 



Paul Cliteur. In naam van God : elke dag een aanslag. Analyse van de historische 

achtergronden en actuele betekenis van religieus geïnspireerd geweld. Speelduur: 16:16. 

Boeknummer: 27920.  

Johan Bonny. Herbeginnen bij Jezus Christus. Het Evangelie weeft zich als een rode draad 

doorheen de agenda van bisschop Johan Bonny. Op feestdagen viert hij de eucharistie in de 

Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en op gewone zondagen of bij bijzondere gelegenheden in 

een parochie of een andere kerkelijke gemeenschap. Daarbij hoort een homilie over de 

Bijbelse lezingen van die dag. Elke homilie daagt de bisschop uit om na te denken over de 

persoon en de boodschap van Jezus Christus. Speelduur: 3:18. Boeknummer: 27926. 

6: Sociale vraagstukken 

Ann Peuteman. Grijsgedraaid: waarom we bang moeten zijn om oud te worden. Pleidooi om 

ouderen niet te betuttelen, maar te zorgen voor een betere benadering van en voorzieningen 

voor ouderen zodat ze zo onafhankelijk mogelijk kunnen blijven. Speelduur: 5:47. 

Boeknummer: 27820. 

Elizabeth Foley. Wat zou Cleopatra doen?: levenslessen van vijftig uitzonderlijke vrouwen. 

Korte artikelen over vijftig spraakmakende vrouwen uit heden en verleden en diverse landen, 

van wie vrouwen van nu wat kunnen leren. Speelduur: 7:12. Boeknummer: 27947. 

Lode Vanoost. Tot uw dienst: de zeven zonden van de ambtenaar doorprikt. Wat denken de 

ambtenaren zelf over hun rol in de samenleving? En wat doen zij eigenlijk voor u? Lode 

Vanoost spoorde een jaar lang door ons land en sprak met loketbediendes, treinbegeleiders, 

klusjesmannen, 112-telefonistes, wijkagenten, brandweermannen, verpleegsters, 

leerkrachten, enzovoort.  Speelduur: 5:38. Boeknummer: 27985. 

 7: Sport 

Marieke Vervoort. Wielemie : sporten voor het leven. Levensverhaal van een Vlaamse vrouw 

die door een zeldzame spierziekte in een rolstoel belandde, maar toch in staat bleek tot 

opzienbarende sportprestaties. Speelduur: 8:16. Boeknummer: 27996.  

Filip Osselaer. De rivalen van Merckx : de verhalen van zij die de campionissimo ooit deden 

wankelen. Herinneringen en anekdotes van negentien voormalige rivalen van de Belgische 

profwielrenner Eddy Merckx. Speelduur: 10:09. Boeknummer: 27970. 


