
De Uitgelezen Rubriek, de Daisy-aanwinsten van onze bibliotheek 
 
Inhoudsopgave: 
 

DEEL 1: ROMANS 

1: Autobiografische romans 

2: Chicklit 

3: Detectives 

4: Historische romans 

5: Ontwikkelingsromans 

6: Poëziebundels 

7: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

8: Romantische boeken 

9: Thrillers 

10: Boeken voor jongvolwassenen 

DEEL 2: INFORMATIEVE BOEKEN 

1: Economie 

2: Geschiedenis 

3: Gezondheid 

4: Justitie 

5: Taal en literatuur 

 

Deel 1: Romans 

1: Autobiografische romans 

Bart Demyttenaere. Mijn Congo : een familiegeschiedenis. Ervaringen van een onderwijzer 
die enkele jaren in Congo werkte, aangevuld met de belevenissen van zijn oudoom en vader 
die daar eveneens actief waren. Speelduur: 19:32. Boeknummer: 28124. 
 
Thomas Van der Meer. Welkom bij de club. Thomas, die zich niet prettig voelt in zijn lichaam, 
besluit te worden wie hij echt is; in een ander lichaam en met een andere naam voelt hij 
eindelijk zichzelf. Speelduur: 3:05. Boeknummer: 28451. 
 
Jeroen Brouwers. Bezonken rood. Bij de dood van zijn moeder, met wie hij al jaren geen 
contact meer had, herinnert de schrijver zich weer de gebeurtenissen die tot die verwijdering 
geleid hebben, waarbij het verblijf in een Japans concentratiekamp een grote rol heeft 
gespeeld.  
Speelduur: 2:43. Boeknummer: 28463. 
 
Norman Maclean. Er stroomt een rivier doorheen. Vertaald uit het Engels. Verhalenbundel 
waarin de auteur als 74-jarige literatuurprofessor terugkijkt op zijn jeugdjaren in Montana; 
tevens een ode aan de imposante natuur van het Amerikaanse westen en een hommage 
aan zijn vermoorde broer met wie hij vaak ging vliegvissen. Speelduur: 9:24. Boeknummer: 
28482. 



 
Geert Hoste. Laat me jou het verhaal vertellen... : autobiografische verhalen. Cabaretier 
Geert Hoste, de godfather van de Vlaamse stand-upcomedy, is een boeiende verteller. Op 
tv, op het toneel en ook op papier. Dit boek is een bundel vol waargebeurde en 
autobiografische kortverhalen. Grappige, soms ontroerende anekdotes over ontmoetingen, 
onderhandelingen, het leven als straatartiest, de avonturen in de coulissen. Speelduur: 3:56. 
Boeknummer: 28499. 

2: Chicklit  

J.D. Barrett. Het lied van mij en jou. Vertaald uit het Engels. Zoë werkt bij een hospice, ze 
begeleidt mensen op hun laatste reis op haar harp. Dit wordt erg gewaardeerd, maar voor 
haar is het een uitvlucht. Ze durft het podium niet meer op nadat ze een aantal jaren geleden 
daar een paniekaanval heeft gehad. Haar relatie is vrij uitzichtloos. Al vijf jaar is ze de 
minnares van een getrouwde man. Haar vader verkoopt het huis waar ze met haar broer 
woont. Gelukkig heeft ze een vriendin die haar door dik en dun steunt en haar helpt bij de 
zoektocht wat nu eigenlijk goed is voor Zoë. Gaat het Zoë lukken om zichzelf te vinden en 
het beste uit het leven te halen? Speelduur: 9:45. Boeknummer: 28320. 
 
Lex Martin. Gek van Clementine. Vertaald uit het Engels. Als Clementine erachter komt dat 
ze voor een schoolvak een romantisch verhaal moet schrijven, heeft ze geen idee hoe dat 
moet, maar gelukkig is de knappe Gavin bereid haar een handje te helpen. Speelduur: 
10:21. Boeknummer: 28369. 
 
Jill Mansell. Ik wil met je mee! Vertaald uit het Engels. Hoewel Mimi en Cal bij hun eerste 
ontmoeting elkaar al aardig vinden of misschien zelfs iets meer, gaan er toch nog jaren 
voorbij voordat ze dat tegen elkaar zeggen. Speelduur: 11:07. Boeknummer: 28456. 

3: Detectives 

Luc Deflo. Versmachtend verlangen. Rechercheurs Dirk Deleu en Nadia Mendonck moeten 
een reeks gruwelijke misdaden oplossen. Speelduur: 8:52. Boeknummer: 28432.  
 
Nicolien Mizee. Moord op de moestuin. Judith huurt een boswachtershuisje en een 
bijbehorende moestuin op het landgoed van vrienden. De onderlinge verhoudingen zijn nogal 
gespannen. Speelduur: 6:12. Boeknummer: 28453.  
 
J.D. Robb. Vermoorde liefde. Vertaald uit het Engels. Inspecteur Eve Dallas moet een als 
kerstman verklede seriemoordenaar zien te vinden. De enige link tussen de slachtoffers lijkt 
een relatiebemiddelingsbureau te zijn. Speelduur: 11:32. Boeknummer: 28464. 
 
J.D. Robb. Vermoorde getuige. Vertaald uit het Engels. Een moord in een toneelstuk blijkt 
een echte moord te zijn en inspecteur Eve Dallas moet uitzoeken wie de dader is. Speelduur: 
13:33. Boeknummer: 28466. 

4: Historische romans 

Pierre Lemaitre. De kleuren van de brand. Vertaald uit het Frans. Een alleenstaande moeder 
vecht in de wankele jaren dertig voor behoud van het familiekapitaal, haar gehandicapte 
zoon en haar eigen emancipatie. Speelduur: 14:48. Boeknummer: 28376.  
 



Kate Quinn. De jaagster. Vertaald uit het Engels. Een Russische pilote, voor Stalin gevlucht, 
gaat in de jaren vijftig met anderen op zoek naar ongestrafte nazimisdadigers. Speelduur: 
21:21. Boeknummer: 28382.  
 
Dido Michielsen. Lichter dan ik. Bekroond met de Nederlandse boekhandelsprijs. Een 
historische roman gebaseerd op het leven van de betovergrootmoeder van de schrijfster. Het 
verhaal speelt in de 19de eeuw en begint zo rond 1850. Speelduur: 8:21. Boeknummer: 
28450. 
  
Jean-Marc Van Tol. Musch. Cornelis Musch, de corrupte griffier van de Staten-Generaal, 
tracht door intriges op te klimmen en via de overval op Amsterdam door stadhouder Willem II 
deze te bevorderen tot monarch, terwijl zijn rivaal Johan de Witt ondertussen carrière maakt.  
Speelduur: 18:08. Boeknummer: 28452. 
 
Susan Meissner. Het laatste jaar van de oorlog. Vertaald uit het Engels. Een Amerikaans 
meisje dat in 1943 in een interneringskamp in Texas is beland – haar vader is Duits – sluit 
vriendschap met een Japans-Amerikaans meisje. Speelduur: 14:58. Boeknummer: 28496. 

5: Ontwikkelingsromans 

Fleur Jaeggy. SS Proleterka. Vertaald uit het Italiaans. Een 15-jarig meisje, vervreemd van 
haar oude vader, maakt met hem een cruise in de hoop op toenadering, maar de afstand 
blijkt moeilijk te overbruggen. Speelduur: 3:06. Boeknummer: 28237. 
 
Rosa Ventrella. Een fatsoenlijke familie. Vertaald uit het Italiaans. Maria groeit in de jaren 
tachtig op in een arme en gewelddadige wijk in Bari, maar weet dankzij haar slimheid en 
doorzettingsvermogen uit deze wereld te ontsnappen. Speelduur: 8:50. Boeknummer: 
28375. 
 
Giuseppe Catozzella. Ook jij zult stralen. Vertaald uit het Italiaans. Na het overlijden van zijn 
moeder mist de 11-jarige Pietro haar enorm. Als hij de zomer bij zijn grootouders in Zuid-
Italië doorbrengt, ontstaat in het kleine dorp onrust rondom een Afrikaanse migrantenfamilie.  
Speelduur: 5:56. Boeknummer: 28385. 
 
Herman Koch. Finse dagen. De auteur onderzoekt zijn herinneringen. Hij keert terug naar 
Finland en zijn jeugd in Amsterdam-Zuid. Speelduur: 8:10. Boeknummer: 28462. 

6: Poëziebundels  

Aleksandr Poesjkin. Werken. Vertaald uit het Russisch. Uit het volledige werk van deze grote 
Russische schrijver (1799-1837) zijn de belangrijkste werken in een soort canon uitgebracht. 
De ideale manier om kennis te maken met deze onsterfelijke schrijver. Speelduur: 0:36. 
Boeknummer: 28107. 
 
Radna Fabias. Habitus. Bekroond met de C. Buddingh'-prijs, de Herman de Coninckprijs, de 
Awater Poëzieprijs, de Grote Poëzieprijs en de Poëziedebuutprijs Aan Zee. Gedichtenbundel 
met moderne poëzie rondom de thema’s thuis, identiteit, migratie, cultuur en onderdrukking.  
Speelduur: 1:59. Boeknummer: 28349. 
 
Karel Van de Woestijne. Het vader-huis. Gedichten van Karel Van de Woestijne waarin hij in 
bloemrijke stijl vooral de familiecontacten en de natuur centraal stelt. Speelduur: 1:01. 
Boeknummer: 28407. 
 



Pieter Blyaert. De smaak van kanker (afgescheiden afscheid). Een bundel van 27 gedichten 
die de auteur schreef naar aanleiding van de ziekte en het overlijden van een collega en 
vriend. De langzame aftakeling en de bijhorende gevoelens ten gevolge van het afscheid 
vormen het centrale thema. Speelduur: 0:19. Boeknummer: 28424.  

7: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn  

Daniel Galera. Twintig over twaalf. Vertaald uit het Portugees. Nadat een 
gemeenschappelijke vriend tijdens een van de talloze uitbarstingen van geweld in Porto 
Alegre is doodgeschoten, komen drie vrienden na jaren bijeen. Speelduur: 7:35. 
Boeknummer: 28364. 
 
Andrew Gross. De loopjongen. Vertaald uit het Engels. Morris heeft een goedlopend bedrijf 
in New York totdat de maffia zich ermee gaat bemoeien. Zijn familie raakt verscheurd als hij 
kiest hier tegenin te gaan. Speelduur: 12:56. Boeknummer: 28368. 
 
David Foenkinos. Twee zussen. Vertaald uit het Frans. Gekweld door liefdesverdriet zoekt 
een jonge lerares haar plaats in het harmonieuze gezin van haar zus. Speelduur: 4:39. 
Boeknummer: 28372. 
 
Wolf Wondratschek. Zelfportret met Russische piano. Vertaald uit het Duits. Twee oudere 
mannen treffen elkaar in een Weens koffiehuis waar ze gesprekken voeren over muziek en 
de schoonheid van kunst. Speelduur: 5:11. Boeknummer: 28373. 
 
Virginie Grimaldi. Ooit zul je het begrijpen. Vertaald uit het Frans. Na de dood van haar vader 
en het uitgaan van haar relatie komt Julia, een psychologe, werken in een bejaardenhuis in 
Biarritz waar de bewoners haar weer zin in het leven geven. Speelduur: 9:57. Boeknummer: 
28381. 
 
Bettina Wilpert. Wat ons overkomt. Vertaald uit het Duits. Leipzig. Zomer. Het einde van het 
semester aan de universiteit en de start van het WK voetbal. Een nachtelijk tuinfeest bij 
vrienden, waar iedereen te veel drinkt. De volgende dag zegt Anna dat zij verkracht is. Jonas 
zegt dat het in onderlinge overeenstemming is gebeurd. Zij beweert. Hij beweert. Het gaat 
steeds slechter met Anna, tot zij op een familiediner opeens in elkaar stort. Na maanden van 
twijfel en groeiende wanhoop besluit ze uiteindelijk aangifte te doen, maar tot opluchting leidt 
het niet. In hun vriendenkring doen verhalen over een valse beschuldiging de ronde. En ook 
Jonas begint de consequenties te voelen. Hij is gekwetst en verbaasd als hij op een dag 
uitgesloten wordt van een linkse cultuurclub, waar hij al jaren lid van is. De club laat weten 
niet medeplichtig te willen zijn aan een mogelijk geval van rape culture. De 
geloofwaardigheid van Jonas én van Anna staat op het spel. Speelduur: 4:56. Boeknummer: 
28386. 
 
Karel Čapek. Hordubal. Vertaald uit het Tsjechisch. Als een man onder verdachte 
omstandigheden overlijdt, is het de vraag of de waarheid ooit zonder voorbehoud kan 
worden gevonden. Speelduur: 5:17. Boeknummer: 28387.  
 
Ward Ruyslinck. Wierook en tranen. Oorlogswederwaardigheden van de negenjarige Waldo, 
die eerst zijn ouders verliest en dan optrekt met een buurmeisje. Zij beleven onverkwikkelijke 
avonturen. Speelduur: 4:16. Boeknummer: 28405. 
 
Jos Vandeloo. Het gevaar. Drie mannen die in een studiecentrum voor kernsplitsing aan 
radioactieve straling blootgesteld zijn geweest, voeren een hopeloze strijd tegen de dood. 
Speelduur: 3:38. Boeknummer: 28409. 
 



Bert Moerman. Benny. Als je als carrièreman alles op de rails denkt te hebben, kan de 
ontmoeting met een oud-klasgenoot je leven ontwrichten. Speelduur: 5:25. Boeknummer: 
28412.  
  
Raffaella Romagnolo. Een verloren vriendin. Vertaald uit het Italiaans. Als Giulia in 1946 na 
46 jaar vanuit Amerika terugkeert naar Borgo di Dentro in Piemonte heeft Europa twee 
wereldoorlogen gekend, was er in Italië het fascisme, het verzet en de bevrijding. Speelduur: 
15:08. Boeknummer: 28430. 
 
Hugo Claus. De metsiers. De leden van een asociaal boerengezin vormen een zo hechte 
gemeenschap dat zij geheel volgens hun eigen wetten leven, waardoor het binnendringen 
van vreemde elementen tot een noodlottige ontknoping leidt. Speelduur: 4:26. Boeknummer: 
28438. 
 
Lisa Taddeo. Drie vrouwen. Vertaald uit het Engels. Lisa Taddeo volgde acht jaar lang drie 
Amerikaanse vrouwen om hun verlangens en begeerte te onthullen. Drie vrouwen is een 
boek waarin de vrouwelijke begeerte in al haar heftigheid en schoonheid wordt neergezet. 
Speelduur: 10:27. Boeknummer: 28449. 
 
Eva Meijer. Voorwaarts. Als een student het dagboek vindt van een vrouw die honderd jaar 
eerder op het Franse platteland in een commune woonde, raakt hij betoverd door haar 
verhalen over het communeleven. Speelduur: 6:35. Boeknummer: 28454. 
 
Kader Abdolah. Farao van de Vliet. Na het overlijden van een Nederlandse egyptoloog 
besluit zijn oude Egyptische vriend zijn belofte aan hem in te lossen en keert hij terug naar 
zijn geboorteland. Speelduur: 5:46. Boeknummer: 28460. 
 
Arnon Grunberg. Bezette gebieden. Een psychiater verliest de bevoegdheid om zijn vak uit 
te oefenen en gaat naar Israël, op verzoek van een ver familielid. Speelduur: 13:10. 
Boeknummer: 28461. 
 
Kevin Barry. Nachtboot naar Tanger. Vertaald uit het Engels. Twee oude vrienden in het 
criminele circuit wachten in de Spaanse havenstad Algeciras op de verdwenen dochter van 
een van hen en overdenken hun vriendschap en hun leven. Speelduur: 5:39. Boeknummer: 
28480. 
 
Cristina Caboni. De dromenweefster. Vertaald uit het Italiaans. Als een jonge vrouw een jurk 
ziet van een legendarische ontwerpster is zij vastberaden meer over haar te weten te komen. 
Speelduur: 9:58. Boeknummer: 28503.  
 
Ocean Vuong. Op aarde schitteren we even. Vertaald uit het Engels. Een Amerikaan van 
Vietnamese afkomst schrijft in briefvorm aan zijn moeder, die niet kan lezen, hoe moeilijk hij 
zijn weg vond in de VS. Speelduur: 7:00. Boeknummer: 28515. 

8: Romantische boeken 

Gillian King. O, o, Olivia. Een jonge vrouw heeft heel wat aan haar vriend uit te leggen nadat 
ze een slippertje heeft gemaakt. Speelduur: 9:47. Boeknummer: 28388.  
 
Ria Maes. Pijn en hoop. Er gebeurt heel wat in het leven van Sara. Haar petekind is 
gestorven, haar dementerende vader heeft gevochten in het tehuis, Sara's zoon Sen heeft 
een vriendin en de opening van de nieuwe winkel van Présence in Lier is een schot in de 
roos. Speelduur: 5:06. Boeknummer: 28395. 
 



Julia Quinn. De ongetrouwde hertog. Vertaald uit het Engels. Hertog Simon Hastings wil 
nooit trouwen maar verbindt zich uiteindelijk toch aan Daphne Bridgerton. Speelduur: 12:47. 
Boeknummer: 28426.  
 
Dinah Jefferies. De saffierweduwe. Vertaald uit het Engels. In het Ceylon van 1935 komt een 
jonge weduwe erachter dat haar man schulden had en gaat ze op onderzoek uit om de 
waarheid te achterhalen. Speelduur: 14:51. Boeknummer: 28428. 
 
Lucinda Riley. Het Italiaanse meisje. Vertaald uit het Engels. Hoewel een Italiaans meisje 
erin slaagt een grote operazangeres te worden, betekent dit niet automatisch dat zij ook 
geluk vindt. Speelduur: 17:28. Boeknummer: 28458. 
 
Colleen Hoover. Mijn belofte aan jou. Vertaald uit het Engels. Zielsverwanten Quinn en 
Graham kampen na zeven jaar huwelijk met hun onvervulde kinderwens, leven langs elkaar 
heen en stevenen af op een scheiding. Speelduur: 8:12. Boeknummer: 28459. 

9: Thrillers 

C.J. Cooke. Ik weet alleen mijn naam nog. Vertaald uit het Engels. Als een jonge vrouw 
wakker wordt op het strand van een eiland, weet ze niet wie ze is en waar ze is. Speelduur: 
12:07. Boeknummer: 28347. 
 
Robert Fabbri. Verloren zoon van Rome. Vertaald uit het Engels. Het leven van keizer 
Vespasianus vanaf het jaar 51. Speelduur: 17:59. Boeknummer: 28348. 
 
Jonas Bonnier. Helicopter Heist. Vertaald uit het Zweeds. Vier jonge mannen uit de 
buitenwijken van Stockholm willen met behulp van een helikopter vanaf het dak een 
gelddepot binnendringen en leegroven. Dat is niet eenvoudig, maar na veel denkwerk komen 
zij met een plan dat uitvoerbaar lijkt. Speelduur: 17:18. Boeknummer: 28371.  
 
Jessica Knoll. De favoriete zus. Vertaald uit het Engels. In een reality tv-serie over 
succesvolle jonge vrouwen woedt een hevige strijd om de populariteit en zijn de onderlinge 
verhoudingen dusdanig verziekt door jaloezie dat dit dodelijke gevolgen heeft. Speelduur: 
13:58. Boeknummer: 28380. 
 
Christoffer Carlsson. Het voorteken. Vertaald uit het Zweeds. Een agent in een Zweeds 
dorpje die een moordzaak onderzoekt, weet niet zeker of hij de juiste dader heeft opgepakt. 
Speelduur: 11:38. Boeknummer: 28431. 
 
Alex North. De fluisterman. Vertaald uit het Engels. Als een jonge weduwnaar met zijn 
zesjarige zoontje in een rustig stadje gaat wonen, blijken daar in het verleden kinderen te zijn 
vermoord. Speelduur: 12:53. Boeknummer: 28436. 
 
Jussi Adler-Olsen. Slachtoffer 2117. Vertaald uit het Deens. Een krantenartikel met een foto 
van vluchtelingen op Cyprus zorgt voor acties met veel geweld en voor overwerk voor het 
Deense politieteam Q. Speelduur: 16:21. Boeknummer: 28468.  
 
Peter Thiessen. Margot, de fiets & de hekkensluiter. Een jonge vrouw maakt met een oude 
jeugdvriend een bijzondere reis door Europa op zoek naar goud afkomstig uit een oud 
voetbalschandaal. Speelduur: 8:16. Boeknummer: 28479. 
 
Daniel Blake. Vermoorde ziel. Vertaald uit het Engels. Als twee politiemannen in Pittsburg 
worden geconfronteerd met de verbranding van een chirurg, een bisschop en een rechter, 
raken zij persoonlijk bij de zaak betrokken. Speelduur: 17:11. Boeknummer: 28501. 



10: Boeken voor jongvolwassenen 

Tahereh Mafi. Heel me. Vertaald uit het Engels. Juliette is nu opperbevelhebber, met haar 
geliefde Warner aan haar zijde. Maar dan doet ze een schokkende ontdekking over haar 
verleden. Kan ze zichzelf onder controle houden? Speelduur: 9:32. Boeknummer: 28358. 
 
Antonia Michaelis. De dader. Vertaald uit het Duits. Cliff, Alain en Margarete groeien samen 
op in Berlijn. Als Cliff zich tot de islam bekeert en met een radicale groep in contact komt, 
proberen Margarete en Alain hem tot andere gedachten te brengen. Maar dan is Cliff ineens 
verdwenen. Speelduur: 17:02. Boeknummer: 28377.  
 
Erin Stewart. Het vuur in mij. Vertaald uit het Engels. Door een afschuwelijke brand is Ava 
ernstig verminkt en zijn haar ouders en nichtje (én beste vriendin) Sara omgekomen. Ava 
woont nu bij haar oom en tante. Na een jaar in het brandwondencentrum moet ze weer naar 
school. Ze is bang dat het een complete ramp wordt. Speelduur: 9:30. Boeknummer: 28485. 
 
Fantasy. Brandon Sanderson. Calamity. Vertaald uit het Engels. David en de Wrekers willen 
een eind maken aan de macht van de Epics. Maar dan moet wel Calamity zelf worden 
aangepakt. Een bikkelharde strijd volgt. Speelduur: 13:03. Boeknummer: 28439. 
 
Thriller. Karen McManus. Twee kunnen een geheim bewaren als er één dood is. Vertaald uit 
het Engels. Ellery moet met haar tweelingbroer Ezra naar de geboorteplaats van hun moeder 
verhuizen. Hun tante Sarah is daar op 17-jarige leeftijd verdwenen en een meisje is 
vermoord. Iedereen in het dorp lijkt geheimen te hebben. En dan slaat de moordenaar 
opnieuw toe. Speelduur: 11:02. Boeknummer: 28465. 

Deel 2: Informatieve boeken 

1: Economie 

Edin Mujagic. Monetaire geschiedenis van Nederland : een hoorcollege over de lessen uit 
het monetaire verleden voor heden en toekomst. De euro vierde in 2019 zijn twintigjarig 
bestaan. Het tweede decennium van zijn bestaan werd gekenmerkt door de ergste financiële 
en economische crisis in bijna een eeuw. Er zijn veel maatregelen genomen om de euro te 
redden. Maar is de euro een goede munt voor Nederland? Speelduur: 3:11. Boeknummer: 
28276. 
 
Johan Op de Beeck. Napoleon : inspiratie voor hedendaags management en leidinggeven. 
Adviezen voor leidinggevenden in bedrijven, geïnspireerd door de inzichten van Napoleon 
als militair, bestuurder en keizer. Speelduur: 5:01. Boeknummer: 28397. 

2: Geschiedenis 

Joren Vermeersch. 1349 : hoe de zwarte dood Vlaanderen en Europa veranderde. 
Geschiedenis van de pestepidemie die in de veertiende eeuw aan ongeveer een derde van 
de Europese bevolking het leven kostte, en van de gevolgen daarvan op sociaal en 
economisch gebied.  
Speelduur: 6:36. Boeknummer: 28493. 
 
Jacques Pauwels. De grote mythen van de moderne geschiedenis. Kritische essays over de 
Europese en Westerse geschiedenis vanaf de Franse Revolutie, waarbij de rol van het 
kapitalisme onder de loep wordt genomen. Speelduur: 9:18. Boeknummer: 28490. 



 
Ludo Abicht. De eeuwige kop van Jood : een geschiedenis van het antisemitisme. Aan de 
hand van een geschiedenis van de eeuwenoude en nog steeds actuele Jodenhaat ontknoopt 
Abicht in dit boek de verwarring met heldere en ondubbelzinnige argumenten. Hij zoekt naar 
individuele en collectieve oorzaken en verklaringen voor Jodenhaat en hoopt zo een uitweg 
te vinden uit deze mensonterende en dodelijke waanzin. Speelduur: 8:31. Boeknummer: 
28474.  
 
Piet Boncquet. Kinderen van het verzet. Dertien getuigen vertellen het verhaal van hun 
ouders die tijdens de Tweede Wereldoorlog verzetsstrijders waren. De getuigenissen werden 
verzameld voor de gelijknamige Canvasreeks. Speelduur: 6:21. Boeknummer: 28492. 
 
Herman Portocarero. De diamantdiaspora : een verborgen geschiedenis tussen Antwerpen 
en Havana. Geschiedenis van enkele Joodse families uit Antwerpen, die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog erin slaagden te ontkomen naar Cuba. Speelduur: 6:54. Boeknummer: 28427. 
 
Hasan Hasanović. Srebrenica overleven. De val van Srebrenica in 1995 en de gevolgen van 
de genocide, gezien door de ogen van een overlevende. Speelduur: 2:35. Boeknummer: 
28400.  
 
Denis Mukwege. Pleidooi voor leven. Leven en werk van de Congolese gynaecoloog Denis 
Mukwege, Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2018, die vrouwen behandelt die het slachtoffer 
zijn van gewelddadige verkrachtingen en genitale verminking. Speelduur: 8:46. 
Boeknummer: 28504. 
 
Pierre Kompany. Van Congo tot Ganshoren : een ongelofelijk leven. Vader Kompany vertelt 
over het merkwaardige parcours dat hij heeft afgelegd om te staan waar hij vandaag staat. 
Het boek is er gekomen nadat hij verkozen was tot burgemeester van Ganshoren. 
Speelduur: 5:44. Boeknummer: 28494. 

3: Gezondheid 

Iris Sommer. Stemmen horen. Overzicht van de achtergronden en 
behandelingsmogelijkheden van het horen van stemmen als onderdeel van een 
psychiatrische aandoening. Speelduur: 8:23. Boeknummer: 28398.  
 
Herman Depypere. Menopauze : alle vragen beantwoord. De auteur stelt zich als doel de 
klachten van de menopauze te verminderen of te verhelpen. Daartoe legt hij uit hoe het 
hormoonstelsel werkt en beschrijft hij de invloed ervan op de organen. Klachten krijgen alle 
aandacht en worden gekoppeld aan een leefwijze die leidt tot verlichting. Speelduur: 9:27. 
Boeknummer: 28379.  
 
Pieter Geens. Medicinale cannabis in de gezondheidssector. Wat is medicinale cannabis? 
Hoe werkt het? Wanneer zou ik het kunnen toepassen en hoe zit het eigenlijk met de wet? 
Zomaar een paar vragen die het nieuwe boek Medicinale cannabis in de gezondheidssector 
voor jou beantwoordt. Speelduur: 9:45. Boeknummer: 28472.  

4: Justitie 

Ahmet Altan. Ik zal de wereld nooit meer zien : aantekeningen uit de gevangenis. Persoonlijk 
relaas door de Turkse schrijver en journalist over zijn verblijf in de gevangenis als politieke 
gevangene na de mislukte coup van 2016. Speelduur: 4:26. Boeknummer: 28437. 
 



Luc Schoonjans. Onopgeloste moorden in België. Deel 2. Heel wat gruwelijke misdaden in 
België zijn nog steeds in mysterie gehuld. Wat is er precies gebeurd? En vooral: wie was de 
dader en wat heeft hem/haar bezield? In het tweede boek van de auteur over dit onderwerp 
krijgt u de beschrijving van vier onopgeloste moorden: de moorden op Tamara Morris, Ingrid 
Caeckaert, Tania van Kerkhoven en Ann Bourgoin. Speelduur: 9:12. Boeknummer: 28471. 

5: Taal en literatuur 

Chris Ceustermans. Schrijven in de Grauwzone : J.M.H. Berckmans : de biografie. 
Beschrijving van het leven en werk van de Vlaamse schrijver J.M.H. Berckmans. Speelduur: 
13:53. Boeknummer: 28294.  
 
Benjamin Moser. Sontag : haar leven en werk. Geautoriseerde biografie van de Amerikaans-
Joodse schrijfster, filosofe en essayiste die leefde van 1933 tot 2004. Speelduur: 35:04. 
Boeknummer: 28516. 


