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Deel 1: romans  

1: Autobiografische literatuur 

Mark Coenen. Italië voor idioten. Een verzameling van impressies en anekdotes, 
mijmeringen en herinneringen over het leven in Le Marche van een Vlaams echtpaar. 
Speelduur: 8:04. Boeknummer: 28614. 
 
Nicole Chung. Wat je nooit zult weten. Beschrijving van de zoektocht van een uit Korea 
geadopteerde Amerikaanse jonge vrouw naar haar biologische ouders. Speelduur: 8:28. 
Boeknummer: 28634. 
 
Jan Van Den Bossche. De muizentrap. Op zoek naar hoe en waarom zijn Engelse motor 
hem op een emotionele roetsjbaan heeft kunnen brengen, ontbloot Jan Van Den Bossche de 
wortels van wat hem willens nillens aantrekt: oude motoren, avontuur, hemels geluk... Die 
wortels dijen ver uit, tot in zijn peutertijd. Speelduur: 14:37. Boeknummer: 28671. 
 
Vivian Gornick. Een vrouw apart. En de stad: een memoir. Observaties, herinneringen en 
overpeinzingen van een welbewust alleenstaande vrouw, ooit rabiaat feministe, die alleen of 
met haar homoseksuele vriend en leeftijdgenoot New York doorkruist. Speelduur: 5:13. 
Boeknummer: 28693. 
 
Walt Whitman. Oud ben ik en jong ben ik: herinneringen. Memoires van dichter Walt 
Whitman (1819-1892), waarin onder meer zijn jeugdherinneringen en ervaringen als 
verpleger in de Amerikaanse Burgeroorlog aan de orde komen. Speelduur: 11:24. 
Boeknummer: 28733. 

2: Avonturenromans 

Carys Davies. West. Een Engelse kolonist en weduwnaar jaagt zijn droom na, bijna ten koste 
van zijn jonge dochter die bij zijn strenge zus achter moet blijven. Speelduur: 4:09. 
Boeknummer: 28703. 

3: Chicklit  

Elle Kennedy. Het einde. Een studente krijgt een relatie met een populaire sporter. 
Speelduur: 13:30. Boeknummer: 28577. 
 
Melinda Metz. Als de kat van huis is... Als een kat merkt dat zijn tijdelijke eigenaresse 
bedroefd is, besluit hij haar aan een leuke jongen uit de buurt te koppelen. Speelduur: 10:19. 
Boeknummer: 28684. 

4: Detectives 

Yrsa Sigurdardottir. Vortex. Deel 2 van de Freyja & Huldar-reeks. Als in Reykjavik in een 
tijdcapsule een lijst wordt gevonden met de initialen van mensen die vermoord zullen 
worden, komen commissaris Huldar en kinderpsychologe Freyja in actie. Speelduur: 14:49. 
Boeknummer: 28571. 
 
Joke De Meyer. Bloedprent. Als een misdaad van twintig jaar geleden wordt verfilmd, wordt 
de actrice die het slachtoffer zou spelen, op dezelfde manier vermoord. Speelduur: 7:05. 
Boeknummer: 28596. 



 
 

 
Gytha Lodge. Op een dag. Dertig jaar na de verdwijning van een jong meisje wordt haar lijk 
gevonden en moeten een politie-inspecteur en zijn team de zaak zien op te lossen. 
Speelduur: 10:53. Boeknummer: 28662. 
 
Manda Scott. Verraad van spionnen. Als een oudere vrouw op dezelfde wijze is vermoord als 
die in Tweede Wereldoorlog gebruikt werd door het Franse verzet voor verraders, doet 
inspecteur Inès Picaut onderzoek. Speelduur: 20:40. Boeknummer: 28723. 
 
Eva García Sáenz de Urturi. De stilte van de witte stad. Deel 1 van de Trilogie van de witte 
stad. De Baskische stad Vitoria wordt opgeschrikt door enkele rituele moorden die zijn 
gepleegd op dezelfde manier als moorden 20 jaar geleden en waarvan de dader binnenkort 
verlof krijgt. Speelduur: 18:45. Boeknummer: 300146. 
 
Robert Bryndza. De stalker in de nacht. Inspecteur Erika Foster wordt geconfronteerd met 
een moordenaar die 's nachts toeslaat. Speelduur: 11:38. Boeknummer: 300997. 

5: Familiekronieken 

Stefania Auci. De leeuwen van Sicilië: het verhaal van de beroemde familie Florio. In de 19e 
eeuw in Italië vestigt de familie Florio haar legendarische zakenimperium. Speelduur: 14:17. 
Boeknummer: 28612. 
 
Kristin Harmel. Een dichtbij verleden.Twee vrouwen proberen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog te overleven in de Champagnestreek; in 2019 gaat een vrouw op zoek naar 
haar roots in diezelfde streek. Speelduur: 12:25. Boeknummer: 28623. 

6: Fantasy 

Jon Skovron. Bloed en storm. Deel 1 van de reeks Het keizerrijk der stormen. Wanneer de 
oude keizer van een uitgestrekt rijk op zijn sterfbed ligt, staat een groep boosaardige 
tovenaars klaar om de heerschappij over te nemen maar alleen de twee jonge geliefden 
Hope en Red kunnen die kwade plannen dwarsbomen. Speelduur: 15:19. Boeknummer: 
28648. 

7: Graphic novels 

Laïla Koubaa. De andere weg. Op een avond doen de stoelenspringers het eiland beven en 
rollen vier zwaluwtjes uit hun nest. Kikaru neemt ze mee voor het lentefeest, maar als hij 
hoort dat daardoor leven verloren zal gaan, wil hij ze terugbrengen. Speelduur: 0:16. 
Boeknummer: 28640. 
 
Wide Vercnocke. Drieman. Autobiografisch relaas waarin de auteur probeert te achterhalen 
waarom zijn grootvader (advocaat, dichter en schrijver) collaboreerde met de nazi’s in de 
Tweede Wereldoorlog. Speelduur: 0:18. Boeknummer: 28677. 

8: Historische romans 

Elise Valmorbida. De madonna van de bergen. Bekroond met de Victorian Premier's Prize 
for Fiction, 2019. Maria, een eenvoudig boerenmeisje, wordt uitgehuwelijkt en probeert een 
leven op te bouwen met man en vijf kinderen in het Italie ͏̈ van Mussolini. 
Speelduur: 13:27. Boeknummer: 28574. 
 



 
 

Jan Guillou. Zij die dromen doden slapen nooit. Tussen 1972 en 1975 komen linkse 
Europese bewegingen in een steeds gevaarlijker vaarwater terecht en Eric Letang (de 
kleinzoon van Oscar Lauritzen) en zijn Duitse vriendin raken daarbij betrokken. Speelduur: 
20:51. Boeknummer: 28576. 
 
Kirsty Manning. Een ketting van jade. Een jonge vrouw gaat naar Shanghai, de stad waar 
haar grootouders elkaar tijdens de Tweede Wereldoorlog ontmoet hebben, op zoek naar 
antwoord op de vraag wie de biologische ouders van haar geadopteerde moeder waren. 
Speelduur: 15:59. Boeknummer: 28597. 
 
Edward Carey. Petite. Het levensverhaal van het kleine Zwitserse meisje Marie, de later 
beroemde Madame Tussaud van het wassenbeeldenkabinet. Speelduur: 14:41. 
Boeknummer: 28598. 
 
Ann Gabhart. Rivier naar de vrijheid. Een jong meisje wordt tijdens een cholera-epidemie 
verzorgd door een achtergebleven slaaf en als hij jaren later wordt verkocht, zet ze alles op 
alles om hem vrij te kopen. Speelduur: 11:13. Boeknummer: 28695. 
 
Stefaan Verfallie. Hannah Levi. Een joodse vrouw van Hongaarse afkomst weet dankzij haar 
platonische relatie met een Duitse majoor lang uit handen van de nazi’s te blijven. 
Speelduur: 7:19. Boeknummer: 28712. 

9: Humoristische romans 

David Machado. Geluk op schaal. Bekroond met de EU-literatuurprijs, 2015. Hoewel Daniel 
de ene tegenslag na de andere te verwerken krijgt - hij verliest zijn baan, zijn beste vriend 
gaat naar de gevangenis en zijn vrouw verlaat hem en neemt de kinderen mee - houdt hij 
hoop op een betere toekomst. Speelduur: 8:17. Boeknummer: 28595. 
 
Christian Jaschinski. Met een rode porsche naar Berlijn. Als een veertiger in een midlifecrisis 
belandt omdat zijn vrouw hem verlaat, koopt hij een rode Porsche en vertrekt voor een 
weekend met zijn beste vriend naar Berlijn. Speelduur: 6:14. Boeknummer: 28735. 

10: Novellen 

Paul Baeten Gronda. Een smerig dier. Als een man zijn middenvoetsbeentje breekt en vijf 
weken thuis moet zitten, besluit hij brieven naar zijn therapeut te sturen in plaats van de 
wekelijkse therapiesessie. Speelduur: 1:54. Boeknummer: 28619. 
 
Ian McEwan. De kakkerlak. Politieke satire met een flinke knipoog naar de klassieker Die 
Verwandlung (De gedaanteverwisseling) van Franz Kafka. Een kakkerlak verandert in een 
man, en niet zomaar één: Jim Sams is de machtigste man van Groot-Brittannië! Als Prime 
Minister is zijn belangrijkste missie 'de wil van het volk' uit te oefenen. Niets mag hem daarin 
hinderen, niet de oppositie, noch de afvalligen in zijn eigen partij. Zelfs de regels van de 
parlementaire democratie moeten eraan geloven. Speelduur: 2:56. Boeknummer: 28710. 

11: Poëziebundels  

Peter Verhelst. Zon. Vernieuwende poëzie, dicht bij proza, met als steeds terugkerend thema 
het licht dat de liefde kleurt. Speelduur: 1:46. Boeknummer: 28719. 
 
 



 
 

12: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn  

Lucinda Riley. Zon: Electra's verhaal. Deel 6 van de Zeven zussen-reeks. Zeven zussen 
krijgen na het overlijden van hun rijke adoptiefvader aanwijzingen over hun afkomst. Deel 6 
gaat over Electra die van haar grootmoeder hoort dat haar familiegeschiedenis in Kenia 
begint. Speelduur: 28:45. Boeknummer: 300085. 
 
Franz Kafka. Het proces. Een Praagse bankbediende wordt door de rechtbank in 
beschuldiging gesteld zonder te weten waarvoor. Hij krijgt een minderwaardigheidscomplex 
en verliest zijn zelfvertrouwen en tenslotte ook het besef van zijn schuldeloosheid. 
Speelduur: 10:02. Boeknummer: 28404. 
 
Marco Rossari. De honderd levens van Nemesio. De 30-jarige Nemo heeft zijn vader, 
kunstenaar Nemesio Viti, altijd gehaat. Nadat Nemesio op zijn honderdste verjaardag een 
beroerte krijgt, beleeft Nemo in een soort droomtoestand het leven van zijn vader opnieuw. 
Speelduur: 16:37. Boeknummer: 28573. 
 
Robert Macfarlane. Benedenwereld: reizen in de diepe tijd. Robert Macfarlane gaat met de 
lezer van Benedenwereld op verkenning onder het aardoppervlak en onderzoekt de 
onderaardse ruimten in de mythologie, de literatuur, het geheugen en het fysieke landschap. 
Speelduur: 14:30. Boeknummer: 28575. 
 
Chris Cander. Het gewicht van een piano. Een jonge vrouw die vlak voor zijn overlijden een 
piano van haar vader heeft gekregen, ontdekt het verleden van dit instrument. Speelduur: 
11:37. Boeknummer: 28584. 
 
Felix Timmermans. De familie Hernat. Een officier van het Oostenrijkse leger huwt in een 
Vlaamse provinciestad. De derde afstammeling zorgt voor de financiële teleurgang van dit 
geslacht. Speelduur: 10:07. Boeknummer: 28592. 
 
Ida Hegazi Høyer. Vergeef me. Bekroond met de European Union Prize for Literature, 2015. 
Na twee geweldige jaren van beantwoorde verliefdheid, ontstaat bij een jonge vrouw 
ongemak en het gevoel dat niet alles klopt in haar relatie. Speelduur: 6:47. Boeknummer: 
28601. 
 
David Diop. Meer dan een broer. Bekroond met de Prix Goncourt des lycéens, 2018 en de 
Premio strega.Tijdens de Eerste Wereldoorlog neemt een Senegalese scherpschutter in 
dienst van het Franse leger uit schuldgevoel wraak op de dood van zijn vriend die hij niet 
heeft kunnen redden. Speelduur: 4:44. Boeknummer: 28602. 
 
Jenny Offill. Weersverwachting. Een jonge vrouw combineert werken in de 
universiteitsbibliotheek met haar gezin, helpt haar afgekickte broer en gaat bijklussen bij haar 
vroegere promotor die haar onderdompelt in de klimaatproblematiek. Speelduur: 3:56. 
Boeknummer: 28603. 
 
Lara Prescott. Wat we niet vertelden. Twee Amerikaanse secretaresses worden in 1956 
ingezet om een Russische editie van 'Dokter Zjivago' Rusland in te smokkelen; naarmate 
hun missie vordert komen de twee dichter tot elkaar. Speelduur: 12:49. Boeknummer: 28608. 
 
David Chariandy. Broer.Twee broers uit Trinidad wonen samen met hun moeder in een 
Canadese stad waar de levensomstandigheden zeer moeilijk zijn. Speelduur: 5:02. 
Boeknummer: 28613. 
 



 
 

Remco Houtman. Uitgeklaard. Dit boek borduurt verder op het personage Emma. Ze gaat 
een tijdje in het buitenland studeren, en dit werpt veel vragen op. Wat zal de afstand doen 
met haar relatie met Floris en haar familieleden? Speelduur: 5:35. Boeknummer: 28620. 
 
Genki Kawamura. Als katten van de wereld verdwijnen. Een jonge postbode krijgt te horen 
dat hij binnenkort zal overlijden, tenzij hij bereid is een pact met de duivel te sluiten en 
verschillende zaken uit de wereld te laten verdwijnen. Speelduur: 4:07. Boeknummer: 28632. 
 
Daisy Johnson. Onder het water. Na 16 jaar vind Gretel haar zwervende moeder terug die 
inmiddels Alzheimer heeft. Herinneringen aan hun leven op een kanaalboot en de aparte 
wereld daar brengt hen weer samen. Speelduur: 7:53. Boeknummer: 28633. 
 
Anna Burns. Melkboer. Bekroond met de Man Booker Prize, 2018. Ten tijde van het Noord-
Ierse conflict probeert een jonge vrouw zich afzijdig te houden van de politiek, maar krijgt 
juist daardoor te maken met kwaadaardige roddels over haar verhouding met de veel oudere 
melkboer. Speelduur: 17:50. Boeknummer: 28647. 
 
Tracy Chevalier. Een losse draad. In 1932 verandert het leven van een Engelse vrouw als ze 
zich aansluit bij een borduurvereniging. Speelduur: 10:08. Boeknummer: 28653. 
 
Nana Ekvtimishvili. Het perenveld. Een meisje in Georgie ͏̈ neemt de zorg voor verweesde 
kinderen in een internaat op zich. Speelduur: 6:05. Boeknummer: 28655. 
 
Siel Verhanneman. Of iedereen gaat dood. Een therapeute raakt verstrikt in haar eigen 
gevoelens van verdriet om de dood van haar vader tijdens de therapie van een jongeman 
met een dwangstoornis en een vadercomplex. Speelduur: 5:05. Boeknummer: 28682. 
 
Andrés Barba. Kleine handen. Een zevenjarig meisje wordt plotseling wees en moet zich 
zien te handhaven in een weeshuis waar de meisjesgemeenschap haar ervaart als een 
indringster. Speelduur: 2:05. Boeknummer: 28742. 
 
Barbara J. Taylor. Nachtlied. Een tragisch ongeluk waarbij een van twee zusjes overlijdt, 
zorgt ervoor dat een gezin uit elkaar valt, waarna het overgebleven meisje op zichzelf is 
aangewezen. Speelduur: 11:47. Boeknummer: 28675. 
 
Jesse Ball. Census. Een vader gaat met zijn zoon, die het syndroom van Down heeft, een 
volkstelling uitvoeren die hem laat zien hoe de ondervraagden over zijn zoon denken. 
Speelduur: 5:28. Boeknummer: 28689. 
 
Nir Baram. Aan het einde van de nacht. Een schrijver kijkt terug op zijn jeugd in Jeruzalem 
en probeert de dood van zijn moeder en de zelfmoord van zijn beste vriend te verwerken. 
Speelduur: 11:32. Boeknummer: 28696. 
 
Riikka Pulkkinen. De kinderplaneet. Gedurende het jaar na haar scheiding analyseert de ik-
persoon uitvoerig iedere zich voordoende situatie, met name haar verhouding tot haar kind 
en haar man. Speelduur: 11:29. Boeknummer: 28715. 
 
Drago Jancar. En ook de liefde. In Joegoslavië staan enkele mensen tijdens het einde van 
de Tweede Wereldoorlog voor onmenselijke situaties. Speelduur: 12:03. Boeknummer: 
28716. 
 
Richard Roper. Iets om voor te leven. Een Londense gemeenteambtenaar die onderzoek 
doet in de huizen van eenzaam overleden mensen is zelf ook heel eenzaam, tot er een 
nieuwe collega komt. Speelduur: 13:31. Boeknummer: 28724. 
 



 
 

Salman Rushdie. Quichot. Als een middelmatige schrijver van thrillers zich waagt aan een 
moderne hervertelling van Don Quichotte leidt dat onverwacht tot de dreiging van de roman 
en van de auteur. Speelduur: 18:14. Boeknummer: 28739 
 
Maylis De Kerangal. Een wereld binnen handbereik. De Française Paula, uit Parijs, gaat na 
verschillende niet-afgemaakte opleidingen in Brussel een opleiding Decoratief schilderen van 
een halfjaar volgen en sluit daar vriendschap met Kate uit Ierland en Jonas uit België. 
Speelduur: 10:30. Boeknummer: 28745. 
 
Griet Op de Beeck. Let op mijn woorden.  Lise weet het niet zo goed, hoe leven gaat. Niet 
als ze vijftien is, maar evenmin als late twintiger. Ze vindt nochtans dat ze eigenlijk geen 
reden tot klagen heeft, Dus zij gaat door, en probeert diegene te worden die ze denkt te 
moeten zijn. Speelduur: 17:46. Boeknummer: 28753. 
 
Bert Wagendorp. Ferrara. Vijf jaar later ontmoeten de vrienden Bart, Joost, André en David 
elkaar weer in Ferrara, waar Joost een vervallen stadpaleis heeft gekocht en dat wil 
ombouwen tot designhotel. Speelduur: 7:25. Boeknummer: 300020. 
 
Anjet Daanje. De herinnerde soldaat. Een soldaat uit de Eerste Wereldoorlog lijdt door een 
oorlogstrauma aan totaal identiteitsverlies en moet zich na de oorlog opnieuw uitvinden. 
Speelduur: 25:51. Boeknummer: 300022. 
 
Annemarie Haverkamp. De achtste dag. Bekroond met de Bronzen uil, 2019. Een 
weduwnaar geeft zichzelf zeven dagen de tijd om een beslissing te nemen over het lot van 
hemzelf en dat van zijn gehandicapte zoon, nadat hij te horen kreeg dat hij ongeneeslijk ziek 
is. Speelduur: 4:15. Boeknummer: 300023. 
 
Pieter Waterdrinker. De dood van Mila Burger. Als een Russisch weesmeisje een 
Nederlandse man ontmoet, gaat ze met hem mee naar Nederland, maar vindt daar niet wat 
ze zoekt. Speelduur: 13:48. Boeknummer: 300113. 
 
Albert Camus. De vreemdeling. Een man, overtuigd van de zinloosheid van het bestaan, 
pleegt een moord zonder redelijk motief. Hij wordt ter dood veroordeeld omdat zijn 
medemensen hem niet begrijpen. Speelduur: 3:32. Boeknummer: 28611. 
 
Joris-Karl Huysmans. Aan de vrouw. Een Franse schrijver ten tijde van het fin de siècle heeft 
moeite met relaties maar ook met het alleen zijn. Speelduur: 11:13. Boeknummer: 28383. 
 

Jean-Paul Sartre. De teerling is geworpen. Na de dood krijgen een man en een vrouw één 
dag de kans hun liefde te bewijzen, die ze tijdens hun leven niet konden verwezenlijken. 
Speelduur: 3:44. Boeknummer: 28406. 

13: Romantische boeken 

Kevin Kwan. Crazy rich Asians. Wanneer een jonge Chinese in New York door haar Chinese 
vriend wordt uitgenodigd om in Singapore de bruiloft van zijn beste vriend te vieren, komt ze 
tot haar verbazing terecht in de Chinese jetset. Speelduur: 18:10. Boeknummer: 28213. 
 
Kelly Doust. Een tuin vol geheimen. Als een jonge vrouw van New York naar Engeland 
terugkeert, vragen haar ouders haar om te helpen bij de verkoop van het familielandgoed; 
hierbij doet ze enkele ontdekkingen die vele levens voorgoed zullen veranderen. Speelduur: 
13:57. Boeknummer: 28578. 
 



 
 

Cathy Kelly. Het begin van de rest van je leven. Op de dag dat drie vrouwen van 50, 40 en 
30 jaar hun verjaardag vieren, krijgen ze alle drie met een gebeurtenis te maken die hun 
leven voor altijd zal veranderen. Speelduur: 20:32. Boeknummer: 28579. 
 
Rachel Hauck. Het huis op nummer 7. Als een politieagente een huis erft, herinnert ze zich 
niets van de vrouw die het haar heeft nagelaten. Speelduur: 14:35. Boeknummer: 28609. 
 
Robyn Carr. Een nieuwe droom. Na de zelfmoord van haar man, een fraudeur, keert een 
vrouw berooid terug naar haar geboortedorp. Speelduur: 12:53. Boeknummer: 28635. 
 
Carrie Turansky. Tot aan de wolken. Een jonge vrouw droomt ervan journaliste te worden bij 
de krant van haar vader, alleen staat hij dat niet toe, maar als ze in contact komt met een 
luchtvaartpionier verandert alles. Speelduur: 14:59. Boeknummer: 28685. 
 
Nora Roberts. Zonnige dromen. Bevat: Golvend Gras en Wilde Bloemen. In "Golvend Gras" 
voelen twee jongen mensen zich tot elkaar aangetrokken ondanks de jarenlange vete tussen 
beide families. In 'Wilde bloemen' is David Brady producent voor de televisie, hij heeft een 
nieuw programma op het oog en is hierover in onderhandeling. A.J. is een agente die haar 
moeder vertegenwoordigt die het programma moet dragen. Na slechte ervaringen is ze 
sceptisch wat de liefde betreft, maar David lijkt anders te zijn. Lukt het A.J. om zich te geven 
of is de relatie gedoemd te mislukken? Speelduur: 15:08. Boeknummer: 28688. 
 
Corina Bomann. Agneta's erfenis. Deel 1 van de reeks De Vrouwen van de Leeuwenhof. Een 
jonge adellijke vrouw wil aan het begin van de 20e eeuw gaan studeren in Stockholm maar 
als haar vader en broer bij een brand om het leven komen, moet zij de leiding van het 
familiebedrijf op zich nemen. Speelduur: 18:42. Boeknummer: 28700. 
 
Josie Silver. Een dag in december. Als Laurie in de bus oogcontact maakt met Jack, slaat er 
een vonk over. Toch zal het nog tien jaar duren voordat ze elkaar in de armen kunnen 
sluiten. Speelduur: 11:46. Boeknummer: 28754. 

14: Sciencefiction 

Ernest Cline. Ready player one. In 2045 jagen veel mensen op een schat die is 
achtergelaten in een virtuele wereld; de man die als eerste een sleutel bemachtigt, is ineens 
beroemd en in levensgevaar. Speelduur: 16:39. Boeknummer: 28604. 

15: Streek- en familieromans 

Irma Hardie. Eigen kweek: en het werd zomer. Jos Welvaert, een jonge dertiger die op de 
aardappelboerderij van zijn vader werkt, voelt zich slecht in zijn vel. In de liefde heeft hij 
weinig succes en het lijkt wel alsof de hippe seventies aan hem voorbijgaan. Van Dolle 
Mina's, wiet of disco schijnt het ingedommelde dorpje Wijtschate nog nooit gehoord te 
hebben. Ook zijn buurjongen Lucien snakt naar iets exotisch om zijn saaie boerenleven te 
kleuren. Tot plots de frisse, vrijgevochten Ria in het Heuvelland komt logeren... Speelduur: 
10:02. Boeknummer: 28352. 
 
Muna Shehadi. Rosalinds leugen. Deel 1 van de De drie dochters-trilogie. Als drie dochters 
ontdekken dat hun beroemde filmstermoeder niet hun biologische moeder was, gaat de 
middelste dochter op zoek naar de waarheid. Speelduur: 16:26. Boeknummer: 28683. 
 
 
 



 
 

16: Thrillers 

Nele Neuhaus. Tussen de haaien. Wanneer Alex Sontheim een hoge functie bij een 
Amerikaanse bank krijgt, en verliefd wordt op de zakenman Sergio Vitali, ontdekt ze dat hij 
een gewetenloze gangster is en moet ze vechten voor haar leven. Speelduur: 19:51. 
Boeknummer: 28570. 
 
Dov Alfon. Unit 8200. Als twee mannen, die in hetzelfde vliegtuig zaten als een kolonel van 
de Israe ͏̈lische spionagedienst, verdwijnen, begint een James bond-achtige jacht. Speelduur: 
14:54. Boeknummer: 28581. 
 
Christian White. In het niets. Als een fotografe in het Australische Melbourne wordt 
aangesproken een Amerikaan die beweert dat zij zijn zus is die 28 jaar eerder is gekidnapt, 
staat haar leven op zijn kop. Speelduur: 12:13. Boeknummer: 28572. 
 
Katie Lowe. Furie. Een meisje raakt op school verstrikt in een vriendinnenclub met een 
fascinatie voor hekserij. Speelduur: 13:23. Boeknummer: 28583. 
 
Stefaan Werbrouck. De godslastering. Deel 2 van de Rione Monti-reeks. De Squadra mobile 
van de Rione Monti in Rome wordt geconfronteerd met de moord op een Syrisch gezin dat in 
Italië is aangekomen na een levensgevaarlijke overtocht over de Middellandse Zee. Het 
jongste kind van het gezin blijft na de moord vermist. Het team van Elisa Ferrari gaat op zoek 
naar de moordenaar, in de hoop het kind te kunnen redden. Intussen raakt ook het 
onderzoek naar de moord op Erika Mirabelli, de echtgenote van hoofdinspecteur Cristiano 
Clementi, in een stroomversnelling. Speelduur: 12:33. Boeknummer: 28585. 
 
Riley Sager. Sluit alle deuren. Een jonge vrouw, die een baan krijgt aangeboden als 
oppasser van een chique appartementencomplex in New York, komt in sinistere toestanden 
terecht. Speelduur: 10:45. Boeknummer: 28587. 
 
Katrien Van Effelterre. Doodsengel. Als een rechter dood wordt aangetroffen in zijn villa in 
Genk wordt Patricia Rodiers op de zaak gezet. Speelduur: 9:09. Boeknummer: 28599. 
 
Christian Unge. Door het water, door het vuur. Tekla Berg, arts in een ziekenhuis in 
Stockholm, raakt betrokken bij gebeurtenissen in de wereld van de criminaliteit. Speelduur: 
12:33. Boeknummer: 28600. 
 
Barbara Baraldi. Je zal geen kwaad doen. Een politieagente, die na een interventie met 
fatale afloop wordt overgeplaatst, wordt op haar nieuwe werkplek door veel collega's en de 
commissaris gewantrouwd en tegengewerkt bij een moordonderzoek. Speelduur: 13:53. 
Boeknummer: 28605. 
 
Pol Dehullu. Pontifex. De Heilig-Bloedprocessie in Brugge eindigt in mineur, wanneer de 
bisschop sterft aan een zware hartaanval. De volgende dag is zijn lijk verdwenen. 
Onderzoeksjournaliste Eva Storms en student Wolf Garcia beginnen te praten met mensen 
die de overleden bisschop gekend hebben. Priester Gilles Perrier is hun gids in het kerkelijke 
wereldje, waarin ambitie en eerzucht, intriges en machtswellust wel erg ver lijken te staan 
van de evangelische waarden. Speelduur: 7:37. Boeknummer: 28624. 
 
Romy Hausmann. Dag en nacht. Na jaren gekidnapt te zijn weet een studente met haar 
inmiddels geboren dochtertje aan haar ontvoerder te ontsnappen, maar dan blijkt de 
waarheid wreder en gecompliceerder te zijn dan de politie en de familie hadden gehoopt. 
Speelduur: 12:17. Boeknummer: 28637. 
 



 
 

Rachel Dylan. Stergetuige. Als ooggetuige van een dubbele moord dreigt er gevaar voor een 
openbaar aanklager en huurt haar vader een beveiliger in. Speelduur: 11:22. Boeknummer: 
28641. 
 
Jan De Leeuw. Dag vreemde man. Als een succesvolle kapper een van de laatste personen 
blijkt te zijn die een vermoorde callgirl in leven zag, gaat hij op onderzoek uit. Speelduur: 
7:55. Boeknummer: 28659. 
 
Ninni Schulman. Jij alleen. Als een man en een vrouw een relatie krijgen, hebben ze alleen 
oog voor elkaar en wordt het wereldje van de vrouw wel erg klein. Speelduur: 10:15. 
Boeknummer: 28674. 
 
Michael Robotham. Meisje zonder verleden. Een psycholoog moet bepalen of een meisje, 
met een onbekende achtergrond en de gave om te zien of iemand liegt, de gesloten 
jeugdinstelling waar ze verblijft, mag verlaten. Speelduur: 15:09. Boeknummer: 28676. 
 
Karen Cleveland. Dicht bij jou. Een alleenstaande moeder die een belangrijke baan bij de 
FBI heeft, gaat zelf op onderzoek uit als bij haar tienerzoon een geladen pistool wordt 
gevonden. Speelduur: 10:27. Boeknummer: 28691. 
 
Benjamin Black. De geheime gasten. Benjamin Black is een pseudoniem van John Banville. 
Tijdens de Duitse bombardementen op Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog worden de 
Engelse prinsesjes in veiligheid gebracht op een verwaarloosd landgoed in Ierland, waar 
echter wel de IRA actief is. Speelduur: 11:06. Boeknummer: 28704. 
 
Pascal Engman. Vuurland. De gedreven inspecteur Vanessa Frank, die wegens rijden onder 
invloed op non-actief is gesteld, komt op het spoor van gewetenloze criminelen in 
orgaanhandel. Speelduur: 15:16. Boeknummer: 28734. 
 
Wim Belaen. Het Londens kwartet. De ontvoering van twee Britse ministers lijkt onderdeel te 
zijn van een toekomstige staatsgreep door rijke en machtige Britten die de schade door een 
Brexit op hun manier willen beperken, maar  hun wereld hangt aan elkaar van dubbelspel en 
leugens. Speelduur: 15:38. Boeknummer: 28744. 
 
Robert Pollack. De Taak. In opdracht van de Raad van Europa onderzoeken twee 
ambtenaren de dood van de advocaat van een rijk zakenman in Rusland. Speelduur: 9:13. 
Boeknummer: 300142. 
 
Donald Nolet. Hoek. Kickbokslegende Alexander 'Hoek' Holman is naast een succesvolle 
trainer van talenten ook de rechterhand van een criminele jeugdvriend, maar als zijn 
onbekende dochter zich meldt, moet hij een keuze maken. Speelduur: 8:21. Boeknummer: 
300143. 

17: Verhalen 

Veerle Maebe.Taxipraat: de spannendste belevenissen van onze taxichauffeurs. 
Taxichauffeurs uit Brussel en omstreken vertellen over hun werk. Speelduur: 6:51. 
Boeknummer: 28643. 
 
Eva Menasse. Dieren voor gevorderden. Bekroond met de Österreichischer Buchpreis, 2017. 
Bundel korte verhalen die als fabel beginnen maar als menselijke verhalen eindigen. 
Speelduur: 11:37. Boeknummer: 28650. 
 



 
 

Bob Van Laerhoven. Schaduwliefde. De verhalen uit Schaduwliefde verschenen eerder in 
Van Laerhovens Amerikaanse bundels Dangerous obsessions en Heart fever. Tien 
confronterende verhalen, die zich op verschillende plekken en in verschillende tijden 
afspelen, over schaduwkanten van de liefde, zoals wreedheid en gewelddadigheid. 
Speelduur: 9:23. Boeknummer: 28654. 

18: Waargebeurd 

Caitlin Spencer. Alsjeblieft, laat me gaan : het waargebeurde verhaal van een meisje dat in 
handen valt van vrouwenhandelaren. Waargebeurd verhaal van een jonge vrouw, die op 14-
jarige leeftijd in handen viel van een criminele bende, die haar dwong tot jarenlange 
prostitutie. Speelduur: 5:36. Boeknummer: 27882. 
 
Sigrid Schellen. Hoerenchance. Ervaringen van een Belgische prostituee. Speelduur: 3:52. 
Boeknummer: 28610. 
 
Katie Arnold. De weg naar huis. Als journaliste voor Outside magazine zoekt Katie Arnold 
jarenlang voortdurend haar grenzen op. De dood in de ogen kijken is quasi normaal 
geworden. Dan overlijdt haar vader en staat haar wereld stil. Hardlopen wordt haar manier 
om de dood van haar vader te verwerken. Speelduur: 17:26. Boeknummer: 28618. 
 
Cathy Glass. Waar is mama?: een hartverscheurend waargebeurd verhaal over een meisje 
dat bezorgd is om haar moeder. Een achtjarig meisje wordt weggehaald bij haar aan drugs 
en drank verslaafde moeder, omdat zij niet goed voor haar zorgt. Desondanks maakt ze zich 
veel zorgen om haar moeder. Speelduur: 8:56. Boeknummer: 28667. 
 
Louise Callaghan. De leeuwenvader van Mosul : een strijdbare dierentuindirecteur te midden 
van een gruwelijke oorlog. Hoe een dierentuindirecteur in Mosul in Irak een leeuw en een 
beer weet te redden nadat Mosul is bezet door IS en de dierentuin is verwoest. Speelduur: 
11:42. Boeknummer: 28698. 

19: Boeken voor jongvolwassenen 

Justin A. Reynolds. Het omgekeerde van altijd. Jack (18) ontmoet de mooie, grappige Kate. 
Maar voordat hun liefde tot volle bloei komt, overlijdt Kate aan een erfelijke ziekte. Op 
hetzelfde moment is Jack zes maanden terug in de tijd en krijgt hij een nieuwe kans met 
Kate. Speelduur: 9:55. Boeknummer: 28642. 
 
Jeanne Ryan. Lef: life is not a game. Vey (ik-figuur) wil bewijzen dat ze geen muurbloempje 
is. Ze meldt zich aan voor LEF, een extreem spel dat online wordt uitgezonden. De 
spelmakers blijken alles van haar te weten en wat als spel begon, lijkt steeds minder op een 
spel. Speelduur: 8:37. Boeknummer: 28663. 
 
Evy Danckers. Mijn negen levens. Hijran wordt als kind door zijn moeder weggestuurd uit 
Afghanistan. Het is er te gevaarlijk voor hem. Hij vertrekt in zijn eentje naar Europa. Na twee 
jaar rondzwerven komt hij terecht in België. Hij probeert een nieuw leven op te bouwen. Met 
vallen en opstaan. Dit is zijn verhaal. Speelduur: 3:28. Boeknummer: 28616. 
 
Laini Taylor. Zonderling. Deel 1 van de Zonderling-reeks. Lazlo (20) is zijn hele leven al een 
dromer en gefascineerd door de mythische, verloren stad Ween. Als een groep 
legendarische krijgers vakmensen zoekt voor een missie naar Ween, grijpt Lazlo de 
gelegenheid aan om zijn droomstad te kunnen zien. Speelduur: 17:17. Boeknummer: 28678. 
 



 
 

Luc Descamps. [Gewoon] kwetsbaar. Herwerkte versie van het eerder verschenen 
Roodkontje. Naar aanleiding van enkele reacties van lezers heeft Descamps een extra 
hoofdstuk aan toegevoegd. De 15-jarige Yana wordt op school heel erg gepest. Thuis vangt 
niemand haar op, nu haar ouders net gescheiden zijn. Een leraar die hulp biedt, gaat echter 
veel te ver. Speelduur: 3:28. Boeknummer: 28690. 
 
Luc Descamps. [Gewoon] verliefd. Charlotte (16) is het populairste meisje van klas 4. Als er 
een superaantrekkelijke nieuwe leraar Engels komt, wedt ze met de meiden uit de klas dat 
ze hem in bed weet te krijgen. Waarom gedraagt Charlotte zich zo uitdagend? Vinden haar 
vriendinnen haar echt zo stoer? Speelduur: 6:18. Boeknummer: 28751. 
 
Tille Vincent. Noor. Noor (17, ik-persoon) reist in haar eentje naar Brazilië, maar al snel 
wordt ze bestolen en aangerand. Ze wordt gered door Dani, dochter van een steenrijke 
zakenman. Noor geniet van het luxeleven waarin Dani haar meeneemt. Ze ontwikkelt 
gevoelens voor haar nieuwe vriendin, totdat ze ontdekt waar Dani zich mee bezighoudt. 
Speelduur: 6:04. Boeknummer: 28730. 
 
Adib Khorram. Darius de Grote is niet oké. Darius (ik-persoon) wordt gepest en is vaak 
depressief. Zijn moeder is Iraans, zijn vader Amerikaans. Met zijn vader kijkt hij vaak naar 
Star Trek en Darius spreekt dan ook vloeiend Klingon. Als hij voor het eerst naar Iran gaat 
om zijn familie te bezoeken, ontdekt Darius wat vriendschap en je ergens thuis voelen 
betekenen. Speelduur: 7:35. Boeknummer: 300147. 

Deel 2: informatieve boeken 

1: Criminaliteit en justitie 

Peter Vermeersch. Aantekeningen bij een moord. Reflecties op het strafrecht door de 
Brusselse auteur en hoogleraar, die als lid van een volksjury een oordeel moest vellen over 
een jongeman die werd verdacht van een roofoverval met dodelijke afloop. Speelduur: 13:29. 
Boeknummer: 28607.  
 
Werner Jacobs. De doden praten: de donkere wereld van een wetsdokter. Inkijk in het werk 
van een forensisch patholoog aan de hand van twintig waargebeurde cases. Speelduur: 
6:27. Boeknummer: 28656. 
 
José Masschelin. Moeder, waarom doden wij? : kijken in het hoofd van moordenaars. 
Onderzoek naar de psychische drijfveren van verschillende typen moordenaars. Speelduur: 
7:25. Boeknummer: 28741. 
 
Fred Klee. Radio Cachot: overleven binnen de muren van een Vlaamse gevangenis. 
Muzikant Fred Klee wordt in 2003 veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar. Dit is 
het dagboek van zijn verblijf in de gevangenis met sterke verhalen, met ernst, dan weer met 
gebral en gelach, maar bovenal met de nuchtere kijk van iemand die echt weet hoe het was. 
Speelduur: 4:35. Boeknummer: 28718. 

2: Economie 

Geert Noels. Gigantisme: van too big to fail naar trager, kleiner en menselijker. Kritische 
analyse van de huidige wereldeconomie, gericht op steeds toenemende groei. Speelduur: 
6:36. Boeknummer: 28657. 
 



 
 

3: Filosofie 

Alicja Gescinska. Intussen komen mensen om: over politieke betrokkenheid. Pleidooi voor 
politieke betrokkenheid door een vooraanstaande Belgische filosofe en liberale politica. 
Speelduur: 3:45. Boeknummer: 28664. 
 
Jan De Meyer. Wunengzi (Nietskunner): het taoïsme en de bevrijding van de geest. Chinese 
filosofisch-anarchistische tekst in de traditie van het taoïsme. Speelduur: 5:29. Boeknummer: 
28569. 
 
Toon Horsten. De pater en de filosoof: de redding van het Husserl-archief. Biografie van de 
Leuvense pater Herman-Leo Van Breda (1911-1974), die een belangrijke rol speelde in de 
filosofiegeschiedenis door zich te ontfermen over het nagelaten archief van Edmund Husserl 
(1859-1938), de grondlegger van de fenomenologie. Speelduur: 7:43. Boeknummer: 28740. 
 
Dirk De Wachter.De kunst van het ongelukkig zijn. De Wachter wijst in zijn heldere, 
toegankelijke stijl op de pijnpunten in onze maatschappij en de keerzijde van het 
ongebreideld streven naar geluk. Daardoor verliezen we het belang van verbondenheid uit 
het oog. Speelduur: 2:10. Boeknummer: 28709. 
 
Michel Vandendriessche. De herontdekking van de tijd: 13 denkers over vandaag en 
morgen. Beschouwingen over het thema 'tijd' door 13 denkers van diverse achtergrond, met 
tips voor een betere 'tijdshygiëne'. Speelduur: 26:41. Boeknummer: 28728. 

4: Geschiedenis 

Rutger Bregman. De meeste mensen deugen: een nieuwe geschiedenis van de mens. 
Speurtocht naar een positief mensbeeld aan de hand van historische voorbeelden, met 
adviezen voor een beter samenleven. Speelduur: 12:11. Boeknummer: 300021. 
 
Kassia St Clair. De gouden draad: hoe stoffen geschiedenis schrijven. Cultuurhistorische 
artikelen over de rol van textiel in het dagelijks leven vanaf de prehistorie tot heden. 
Speelduur: 14:15. Boeknummer: 28639. 
 
Alberto Angela. Cleopatra: hoe één vrouw Rome ten val bracht. Biografie van Cleopatra VII 
(69-30 v.Chr.), de laatste farao van Egypte, die relaties onderhield met Julius Caesar en 
Marcus Antonius. Speelduur: 19:10. Boeknummer: 28636. 
 
Tjen Mampaey. De Zwarte Hand: het verzet tegen de nazi's in Klein-Brabant en de 
Rupelstreek. Dit boek verhaalt het verzet tegen de nazi’s in Klein-Brabant en de Rupelstreek 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Zwarte Hand ontstond al in juni 1940 en is daarmee 
een van de eerste verzetsgroepen in België. Deze herziene editie bevat tal van nieuwe 
gegevens: een geactualiseerde ledenlijst, de opgedoken geheime zender, de spectaculaire 
ontsnapping van Louis Houthooft, contacten tot in Wallonië, de rol van de vrouwen, recent 
gevonden documenten… Speelduur: 4:36. Boeknummer: 28621. 
 
Kurt Van Camp. Het verzet van De Zwarte Hand: een fataal avontuur. Dit boek vertelt het 
verhaal van De Zwarte Hand. Over de ontstaansredenen in de zomer van 1940, de groei van 
de groep, haar intenties en haar schuchtere verzetsdaden. Het verhaal ook van 
roekeloosheid, de massale arrestaties in de herfst van 1941 en de bikkelharde repressie 
door het Duitse gerechtelijk apparaat. Wat De Zwarte Hand overkwam is tekenend voor de 
dramatische ervaringen en het lot van zovele politieke gevangenen en verzetsstrijders tijdens 
de oorlogsjaren. Speelduur: 10:00. Boeknummer: 28631. 
 



 
 

Els Vermeir. De geest van Pee Klak. Cultureel erfgoedproject rond Domien Camiel De Rop, 
de volksfiguur uit Moorsel die ook ruimere bekendheid verwierf als Pee Klak. Speelduur: 
3:55. Boeknummer: 28586. 
 
Patrick Radden Keefe. Zeg niets: moord en verraad in Noord-Ierland. Geschiedenis van het 
conflict in Noord-Ierland (vanaf eind jaren zestig tot 1998) dat bekend staat als 'the Troubles'. 
Speelduur: 14:55. Boeknummer: 28665. 
 
Rik Tyrions. Over de Muur: Duitsland 30 jaar later. Overzicht van de geschiedenis van 
Duitsland sedert 1945, met veel aandacht voor de Wende van 1989-1990 en de problemen 
van de eenwording van Oost- en West-Duitsland. Speelduur: 14:41. Boeknummer: 28588. 
 
Pieter Serrien. Het elfde uur : 11 november 1918 : de gewelddadige laatste dag van de 
Eerste Wereldoorlog. Beschrijving, mede op basis van getuigenissen van betrokkenen, van 
de laatste dagen en uren voor het afsluiten van de wapenstilstand op 11 november 1918, die 
een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog. Speelduur: 18:57. Boeknummer: 28717. 
 
Theo De Vos. Staalsplinters en schaduwhelden: 1940-1945: een geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog. Dit boek neemt ons mee naar de ontzettend turbulente jaren van de 
Tweede Wereldoorlog. Het boek handelt deels over het militaire aspect van de oorlog en 
deels over de algehele politieke situatie in België, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië. 
Speelduur: 14:55. Boeknummer: 28687. 

5: Gezondheid 

Steven Laureys. Het no-nonsense meditatie boek: over hoe bewust zijn je mentale en 
fysieke gezondheid kan versterken. Wetenschappelijk onderzoek naar het effect van 
meditatie en mindfulness op de hersenen. Speelduur: 6:44. Boeknummer: 28580. 
 
Francis Coucke. De CVS-mythe. Kritisch betoog door een geneeskundige dat de diagnoses 
CVS en fibromyalgie tegenwoordig veel te snel worden gesteld, met adviezen ter voorkoming 
van auto-immuunziekten en hormonale stoornissen. Speelduur: 9:23. Boeknummer: 28594. 
 
An Beazar. Weet waarom je (te veel) eet: als je toch zo graag eet, waarom word je daar dan 
niet gelukkig van? Zelfhulpboek over het veranderen van je eetgedrag. Speelduur: 6:02. 
Boeknummer: 28582. 
 
Eva Daeleman. Woman up: leven vanuit je vrouwelijke kracht. Werkboek over het benutten 
van vrouwelijke kracht door goede zelfzorg, bewustwording en zelfontwikkeling. Speelduur: 
9:34. Boeknummer: 28743. 
 
Evy Gruyaert. Kop op: leven met migraine. Samen met neuroloog Koen Paemeleire legt ze 
uit wat migraine écht is. Wat zijn de triggers? Is er een relatie met voeding en levensstijl? Is 
er een duidelijke oorzaak en hoe is migraine te behandelen? Kunnen kinderen migraine 
krijgen? Met psychiater Dirk Van den Abbeele gaat ze ook na of er een verband bestaat 
tussen migraine en psychologische aandoeningen. Speelduur: 4:28. Boeknummer: 28727. 
 
Greta Vandeborne. Negen jaar met ALS. Greta Vandeborne vertelt op een ontroerende 
manier over de spierziekte ALS van haar pas overleden man en vooral over hoe zij er samen 
zo positief mogelijk mee om gingen. Speelduur: 6:18. Boeknummer: 28686. 
 
 
 



 
 

6: Huishouden 

Nele Colle. JOMO! the joy of missing out: rust in je huis, evenwicht in je leven, ruimte in je 
hoofd. De schrijfster werkt als opruimcoach en professional organizer. In de eerste plaats 
helpt ze mensen om hun huis (bureau, kasten, keuken…) op orde te krijgen. Dat is een 
aardige eerste stap. Maar in dit boek doet ze véél meer dan dat. Ze biedt schitterend advies 
over hoe je meer rust in je leven en meer ruimte in je hoofd kan krijgen. Speelduur: 8:11. 
Boeknummer: 28702. 

7: Klimaat 

Marc Schuilenburg. Leven in het antropoceen: een handleiding. Essays over de gevolgen 
van de klimaatverandering voor het leven van de mens op verschillende terreinen. 
Speelduur: 7:26. Boeknummer: 28706. 
 
Greta Thunberg. Niemand is te klein om het verschil te maken. Boekje met de toespraken 
van de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (16), die ze in 2018 en 2019 onder andere 
uitsprak op de klimaattop van de Verenigde Naties in Polen, op het World Economic Forum 
in Zwitserland en in het Europees Parlement. Speelduur: 1:06. Boeknummer: 28692. 

8: Maatschappij 

Dirk Van Duppen. Zo verliep de tijd die me toegemeten was. Dirk van Duppen is huisarts bij 
Geneeskunde voor het Volk. Hij stond mee aan de wieg van hun ontstaan. Hij werkte in de 
Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon in de jaren '80, ging de strijd aan tegen de 
farmabedrijven, bond de strijd aan tegen het fijn stof in Antwerpen. In augustus 2019 krijgt hij 
de diagnose: uitgezaaide pancreaskanker. Deze publicatie is de nalatenschap van een 
immer geëngageerd man. Speelduur: 2:22. Boeknummer: 28737. 
 
Michael Vlerick. De tweede vervreemding: het tijdperk van de wereldwijde samenwerking. 
Analyse van de grote wereldproblemen zoals armoede, massamigratie en 
klimaatverandering, met een pleidooi voor wereldwijde samenwerking als oplossing. 
Speelduur: 6:28. Boeknummer: 28726. 
 
Güler Turan. Baanbrekers: kracht uit afkomst. Voor dit boek zocht Vlaams parlementslid 
Güler Turan ondernemers op van wie de roots buiten België liggen. Stuk voor stuk zijn zij de 
hoofdrolspelers in succesverhalen die aantonen dat vruchtbaar ondernemen geen zaak is 
van geslacht of huidskleur, maar van passie, inzet en talent. Speelduur: 6:23. Boeknummer: 
28752. 
 
Brené Brown.Durf te leiden: de kracht van kwetsbaarheid voor moedige leiders.Gebaseerd 
op onderzoek, interviews en persoonlijke ervaringen beschrijft Brown de kracht om vanuit je 
hart leiding te geven in plaats vanuit je hoofd. Een stijl van leidinggeven die volgens haar de 
toekomst heeft en past bij de 21ste eeuw. En een stijl van leidinggeven die het meeste 
resultaat boekt voor welke organisatie dan ook. Speelduur: 11:07. Boeknummer: 28722. 
 
Selma Franssen. Vriendschap in tijden van eenzaamheid: een ode aan goede vrienden. 
Persoonlijk getinte verhandeling over de betekenis van vriendschapsrelaties in een 
samenleving waar steeds meer eenzaamheid voorkomt. Speelduur: 5:13. Boeknummer: 
28729. 
 
Uwe Porters. Verlos ons: verhalen van een vroedvrouw. Verhalen van een Vlaamse 
vroedvrouw over haar eigen bevallingen en die van anderen, zowel in België als in 



 
 

Nederland, met aandacht voor verschillen in zienswijzen en culturen. Speelduur: 3:56. 
Boeknummer: 28708. 

9: Natuur, planten en dieren 

Sophie Collins. Waarom doet mijn hond dat?: antwoorden op meer dan 50 vragen. 
Hondengedrag uitgelegd in vraag en antwoord. Speelduur: 3:13. Boeknummer: 28565. 
 
Joke Lannoo. Fit dog: tips voor een lang & gelukkig leven met je hond. Informatie voor 
(toekomstige) hondenbezitters over o.a. aanschaf, raskenmerken, voeding, gedrag, 
socialisatie, verzorging, gezondheid, seniorhonden en het afscheid. Speelduur: 7:50. 
Boeknummer: 28694. 

10: Religie en spiritualiteit 

Annie Kagan. Berichten over het hiernamaals van Billy: hoe mijn probleembroer bewees dat 
er leven na de dood is. Na zijn overlijden beschrijft Billy zijn proces waar hij is, wat hij ervaart 
en hoe hij van een pure ziel een pure geest wordt. Speelduur: 5:03. Boeknummer: 28666. 
 
Julie Hendrickx. Alsof de weg ons zocht: Jeanne Devos en haar strijd voor de dienstmeisjes 
in India. Een intiem levensverhaal van Jeanne Devos, een Vlaamse missionaris en 
wereldburger avant la lettre, én een beweging met een onuitwisbare boodschap van hoop en 
solidariteit. Speelduur: 9:09. Boeknummer: 28589. 

11: Sport 

Olivier Plancke. Propere handen: hoe machtig is de makelaar? Voetbaljournalist Olivier 
Plancke onderzocht de rol van Dejan Veljkovic en Mogi Bayat, maar ook die van Didier 
Frenay, Christophe Henrotay en Patrick De Koster, en ging praten met tal van sleutelfiguren 
uit de huidige makelaardij, van REN. Speelduur: 11:58. Boeknummer: 28606. 

12: Varia 

Herman Boel. 333 tips die je leven (misschien) kunnen redden. Wetenswaardigheden over 
alledaagse en niet-alledaagse risico's op het gebied van onder meer het huishouden, 
gezondheid, techniek, hobby's en verblijf in verre landen. Speelduur: 9:37. Boeknummer: 
28645. 
 
Luc De Raedemaeker. Op de fles: het verhaal achter het bieretiket. In dit boek gaan Luc De 
Raedemaeker en Joost Houtman op zoek naar het verhaal achter het etiket. Want voor u het 
bier helemaal tot u hebt genomen, is er al een heel verhaal verteld... Speelduur: 5:35. 
Boeknummer: 28705. 
 
Humoristische literatuur. Peter Carey. The tax inspector. De komst van een hoogzwangere 
belastinginspecteur doet de leden van een Australische familie, die een wat verlopen garage 
bezit, zeer verschillend reageren op de mogelijke ontdekking van belastingfraude. 
Speelduur: 11:09. Boeknummer: 800039. 
 
Thriller. Eric Van Lustbader. The Kaisho. Een Amerikaan in Tokio raakt verstrikt in een web 
van intriges waarbij niet alleen de Japanse onderwereld maar ook de Amerikaanse regering 
betrokken lijkt. Speelduur: 22:59. Boeknummer: 800040. 



 
 

Deel 4: Boeken ingelezen in het Frans 
 
Roman. Yasmina Khadra. Khalil. Parijs 2015. Op een gezellige winteravond draaien de 
Parijse brasseries nog op volle toeren. Khalil, met een explosieve riem om zijn middel, wacht 
om te handelen. Hij maakt deel uit van het commando dat op het punt staat de Franse 
hoofdstad te doen bloeden... Speelduur: 5:20. Boeknummer: 800016. 
 
Reisroman. Virginie Grimaldi. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Een gescheiden 
moeder van 37 neemt haar dochters van 12 en 18 mee op campertocht door Scandinavië 
om het familiegeluk te hervinden. Speelduur: 8:26. Boeknummer: 800023. 
 
Essay. Amin Maalouf. Le naufrage des civilisations. Een poging van Amin Maalouf om over 
onze wereld te praten. Al meer dan een halve eeuw reist Amin Maalouf de wereld rond, of 
het nu in Saigon is voor de val van Vietnam of in Teheran voor de terugkeer van Ayatollah 
Khomeini naar Iran. Speelduur: 7:10. Boeknummer: 800043. 
 
Novelle. Marcel Proust. Le mystérieux correspondant et autres nouvelles inédites, suivi de 
Aux sources de la Recherche du temps perdu. Twee novellen. Speelduur: 3:03. 
Boeknummer: 800045. 
 
Roman. Katherine Pancol. Trois baisers. Een familiesaga van zes Franse families in Parijs, 
de Provence, new York en Glasgow in het milieu van de haute couture en het bedrijfsleven, 
gekoppeld aan de amoureuze uitspattingen. Speelduur: 19:55. Boeknummer: 800041. 
 
Roman. Marie Darrieussecq. La mer à l'envers. Tijdens haar cruise op de Middellandse Zee 
komt een Franse vrouw in contact met een migrant uit Niger, over wie zij zich na de reis wil 
ontfermen, voor zover haar gezin, werkzaamheden en verhuizing dat echter toelaten. 
Speelduur: 5:37. Boeknummer: 800044. 
 
Thriller. Jean-Christophe Grangé. La terre des morts. De ontdekking van het ingesnoerde lijk 
van een gruwelijk verminkte stripster leidt naar een netwerk van seksistische perversiteiten. 
Speelduur: 13:09. Boeknummer: 800042. 

Deel 5: Boeken ingelezen in het Italiaans 
 
Verhalen. Oscar Wilde. Il fantasma di canterville. Ironisch, humoristisch verhaal, waar de 
misdaad met zo'n gratie en lichtzinnigheid wordt uitgevoerd dat het nauwelijks serieus kan 
worden genomen. Speelduur: 1:12. Boeknummer: 800022. 

Deel 6: Boeken ingelezen in het Spaans 
 
Poëziebundel. Jorge Luis Borges. La cifra. Gedichten van de Argentijn Jorge Luis Borges. 
Speelduur: 1:06. Boeknummer: 700502. 
 
Poëziebundel. Jorge Luis Borges. Obra poética, 1923-1977. Een bloemlezing uit het 
poëtisch oeuvre van de Argentijnse dichter Luis Jorge Borges. Speelduur: 8:31. 
Boeknummer: 700503. 
 

 


