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Deel 1: Romans 

1: Autobiografische literatuur 

Olivia Potts. Een halfbakken idee: over liefde, rouw en taart. Vertaald uit het 
Engels. Als de moeder van een advocate overlijdt, besluit ze in een waas van 
verdriet een opleiding tot patissier te gaan volgen. 
Speelduur: 11:51. Boeknummer: 28863. 

2: Briefromans 

Wouter Deprez. De hond is een beetje kapot. Poëtische brieven van een vader 
aan zijn driejarige zoontje. 
Speelduur: 0:47. Boeknummer: 28843. 

3: Detectives 

Gunnar Staalesen. Buiten zijn de honden. Vertaald uit het Noors. Twee mannen 
komen om die veroordeeld zijn voor misbruik. Ook detective Varg Veum werd in 
diezelfde zaak ervan verdacht deel uit te maken van een pedonetwerk. Na een 
aanslag op zijn leven, vermoedt hij dat er kwaad opzet in het spel is en gaat hij op 
onderzoek uit. 
Speelduur: 13:26. Boeknummer: 28891 

4: Familiekronieken 

Jennifer Nansubuga Makumbi. Kintu. Vertaald uit het Engels. Een vloek die wordt 
uitgesproken in 1750 na de onopzettelijke dood van een jongen heeft invloed op de 
levens van moderne Oegandezen. 
Speelduur: 16:11. Boeknummer: 28870 

5: Griezelromans 

Gwenda Bond. Verwante geesten. Prequel op de succesvolle Netflix-serie Stranger 
Things. Vertaald uit het Engels. Amerika, 1969: een groep studenten raakt als 
proefpersoon betrokken bij een programma waarbij het leger experimenteert met 
verdovende middelen. Geleidelijk aan ontdekken ze dat er in het geheime 
laboratorium ook andere experimenten worden gedaan. 
Speelduur: 9:38. Boeknummer: 28854. 

6: Historische romans 

Sarah McCoy. Marilla. Vertaald uit het Engels. Het verhaal van Marilla, een 
personage uit het boek Anne van het groene huis van Lucy Maud Montgomery, nu 
verteld door Sarah McCoy. 
Speelduur: 11:13. Boeknummer: 28533. 
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7: Ontwikkelingsromans 

Heather O'Neill. Hotel lonely hearts. Vertaald uit het Engels. In het Canada van 
begin 20e eeuw groeien een jongen en een meisje op in een weeshuis, ze voelen 
zich sterk tot elkaar aangetrokken en als ze elkaar jaren later weer ontmoeten, blijkt 
hun liefde nog steeds te bestaan. 
Speelduur: 13:36. Boeknummer: 28836. 

8: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn  

Erwin Mortier. De onbevlekte. Vervolg op: Marcel. De dochter van een Vlaamse 
boerenfamilie vertelt het verhaal van haar in de oorlog gesneuvelde broer en van 
haar moeder. 
Speelduur: 3:22. Boeknummer: 28850. 
 

Kati Naumann. Heimweeland. Vertaald uit het Duits. Een alleenstaande moeder 
besteedt haar vrije tijd aan het zoeken naar 'lost places'. Zij ontdekt een verborgen 
kelder en gaat op onderzoek naar de vroegere bewoners van het huis dat daar ooit 
heeft gestaan. 
Speelduur: 16:10. Boeknummer: 28853. 
 
Claire Lombardo. De mooiste tijd van ons leven. Vertaald uit het Engels. Een 
Amerikaans gezin met vier dochters krijgt met veel narigheid te maken maar ze 
doorstaan dat door de warmte en liefde die ze voor elkaar voelen. 
Speelduur: 20:58. Boeknummer: 28856. 
 
Ann Patchett. Het Hollandse huis. Vertaald uit het Engels. Een groot landhuis, 
voormalig bezit van een rijke familie, heeft grote invloed op het leven van de familie 
die er daarna inkomt: de vrouw die het cadeau krijgt verdwijnt naar India, haar twee 
kinderen blijven achter bij hun vader en later een stiefmoeder. 
Speelduur: 10:32. Boeknummer: 28857. 
 
Petina Gappah. Vanuit het duister stralend licht. Vertaald uit het Engels. Als 
tijdens een expeditie in Centraal-Afrika ontdekkingsreiziger David Livingstone 
overlijdt, besluiten de expeditieleden zijn lichaam naar de kust te brengen zodat hij 
naar zijn geboorteland kan worden vervoerd. 
Speelduur: 9:47. Boeknummer: 28864. 
 
Adalet Ağaoğlu. Gaan liggen om te sterven. Vertaald uit het Turks. Een vrouw blikt 
in 1968 terug op haar leven en de politieke en sociale ontwikkelingen in Turkije. 
Speelduur: 18:12. Boeknummer: 28865. 
 
Jacky Durand. De recepten van mijn vader. Vertaald uit het Frans. Een jongeman 
kijkt terug op zijn jeugd, zijn toekomstdroom was kok worden en het restaurant van 
zijn vader overnemen maar die had een heel andere toekomst in gedachten. 
Speelduur: 4:21. Boeknummer: 28871. 
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Stephan Enter. Pastorale. Tijdens de zomer van 1985 keert Louise terug naar haar 
ouderlijke huis op de Veluwe. Zij en haar jongere broer Oscar beleven elk een 
vriendschap die ertoe zal bijdragen dat ze afstand nemen van het milieu waarin ze 
opgroeiden. 
Speelduur: 9:11. Boeknummer: 303742. 
 
Marcel Möring. Amen. De hoofdpersoon ontdekt, nadat hij is verlaten door zijn 
vrouw, tijdens een boswandeling een lijk, wat bij hem een gedachtestroom op gang 
brengt. 
Speelduur: 5:12. Boeknummer: 303752. 
 
Richard Osinga. Wie de rechtvaardigen zoekt. Een zoektocht door de 
geschiedenis naar de Rechtvaardigen zonder wie de mensheid niet kan overleven. 
Speelduur: 8:33. Boeknummer: 303753. 
 
Maarten 't Hart. De nachtstemmer. Wanneer de Groningse orgelstemmer Gabriel 
Pottjewijd voor een klus in een Zuid-Hollands havenstadje moet zijn, botst hij met de 
plaatselijke gemeenschap. 
Speelduur: 10:04. Boeknummer: 303751. 

9: Romantische boeken 

Ria Maes. Simons grote geheim. Publicatie n.a.v. de VTM-serie Sara. Net nu alles 
zo goed gaat in het leven van Sara, biecht Simon een groot geheim uit zijn verleden 
op. Sara raakt helemaal in de war. Zal hun huwelijk ook deze storm overleven of is 
dit het schandaal te veel? 
Speelduur: 4:29. Boeknummer: 28872. 
 
Debbie Johnson. Kerstmis in het Duincafé. Deel 2 van de Duincafé-reeks. 
Vertaald uit het Engels. De cynische Becca, die een hekel aan Kerstmis heeft, gaat 
met tegenzin in op de uitnodiging van haar zus om bij haar de kerstdagen door te 
brengen. 
Speelduur: 6:41:02. Boeknummer: 28896. 

10: Thrillers 

Louise Jensen. De familie. Vertaald uit het Engels. Een jonge Engelse weduwe 
wordt samen met haar dochter opgenomen in een hechte woongemeenschap maar 
als ze willen vertrekken wordt hen dat onmogelijk gemaakt. 
Speelduur: 11:53. Boeknummer: 28775. 
 
Melanie Raabe. De schaduw. Vertaald uit het Duits. Als een zwerver voorspelt dat 
zij een moord gaat plegen, raakt journaliste Norah Richter er steeds meer van 
overtuigd dat dit ook echt gaat gebeuren. 
Speelduur: 10:43. Boeknummer: 28838. 
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Chandler Baker. Fluisternetwerk. Vertaald uit het Engels. Vier vrouwen hebben 
ieder hun eigen motieven om te zwijgen, te fluisteren of zich uit te spreken over hun 
ervaringen met hun machtige baas, een man. Ze nemen actie maar de gevolgen zijn 
ingrijpend op ieder gebied van hun leven. 
Speelduur: 14:23. Boeknummer: 28839. 
 
Marina Theunissen. Mathilde. Als een jonge vrouw een brief ontvangt van haar 
twintig jaar geleden verdwenen vader, is dat de aanzet tot een hernieuwde 
speurtocht naar hem die haar in vreemde en gevaarlijke situaties doet belanden. 
Speelduur: 9:10. Boeknummer: 28868. 
 
Mikaela Bley. De meisjes zonder naam. Deel 4 van de Ellen Tamm-reeks. Vertaald 
uit het Zweeds. Tv-misdaadverslaggeefster Ellen Tamm ontrafelt de moord op twee 
meisjes en ontdekt wantoestanden op een internaat. 
Speelduur: 11:51. Boeknummer: 28895. 
 
Robert Pobi. Stad van glas. Vertaald uit het Engels. Deel 1 van de Lucas Page-
reeks. De vroegere FBI-agent Lucas Glas keert na tien jaar terug bij de FBI als een 
geraffineerde sluipschutter het in New York gemunt blijkt te hebben op 
overheidsfunctionarissen. 
Speelduur: 12:08. Boeknummer: 28898. 
 
Suzanne Vermeer. Lentevuur. Als een vrouw op vakantie gaat naar het landhuis 
van haar pas overleden oma in Tsjechië en vlak voor de aankomst daar een 
Tsjechische vrouw aanrijdt, reageert de politie heel intimiderend en wordt er 
bovendien ingebroken in het landhuis. 
Speelduur: 5:56. Boeknummer: 303757. 

11: Verhalen 

Zadie Smith. Het verbond. Vertaald uit het Engels. Korte verhalen met de 
hoofdthema’s migratie, racisme, gemengd huwelijk, tijd, identiteit en de waarde van 
inconsistentie. 
Speelduur: 8:19. Boeknummer: 28846. 
 
Mensje Van Keulen. Ik moet u echt iets zeggen. Korte verhalen waarin gewone 
mannen en vrouwen aan het woord komen die reden genoeg hebben om het leven 
niet altijd als een feest te omarmen. Wat aanvankelijk een doodgewone situatie lijkt 
mondt uit in de naakte waarheid, soms subtiel onthuld, soms als een mokerslag 
uitgedeeld. 
Speelduur: 3:10. Boeknummer: 303758. 

12: Boeken voor jongvolwassenen 

Cassandra Clare. Scharlakenrode magie. Deel 1 van de reeks ‘Vloeken uit het 
verleden’. Vertaald uit het Engels. Het is de allereerste vakantie voor heksenmeester 
Magnus Bane en zijn geliefde, schaduwjager Alec Lightwood. Maar een sekte die 
jaren geleden door Magnus voor de grap werd opgericht, blijkt uitgegroeid tot iets 
groots. Het is aan Magnus en Alec om in te grijpen. 
Speelduur: 11:50. Boeknummer: 28893. 
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Ransom Riggs. De samenspraak van de vogels. Deel 5 van de reeks ‘De 
bijzondere kinderen van mevrouw Peregrine’. Vertaald uit het Engels. De 
Amerikaanse tiener en 'peculiar' Jacob Portman krijgt via-via een opdracht van zijn 
overleden opa. Hij moet peculiar Noor vinden en haar naar V brengen. Maar V laat 
zich niet vinden. Miss Peregrine en haar team moeten alles op alles zetten om de 
wereld van de peculiars van de ondergang te redden. 
Speelduur: 11:21. Boeknummer: 28875. 
 

Bes Ceyssens. Vruchteloos. In 2186 is het grootste deel van de wereldbevolking 
onvruchtbaar. Alle 16-jarigen krijgen een vruchtbaarheidstest, en als die positief is 
moeten ze zich gedwongen voortplanten. Ook Ava (16) wordt opgesloten in een 
voortplantingscentrum. Ze wil ontsnappen, maar wie kan ze vertrouwen? 
Speelduur: 7:18. Boeknummer: 28873. 

Deel 2: informatieve boeken 

1: Eten en drinken 

Nathalie Meskens. Plan vegan. Plan Vegan biedt naast 100 trendy, gezonde en 
snelle recepten ook heel wat tips & tricks om bewuster om te gaan met jezelf en onze 
omgeving. 
Speelduur: 3:57. Boeknummer: 28849. 

2: Exacte wetenschappen 

Guido Tonelli. Genesis: het grote verhaal van de oerknal tot nu. Overzicht van 
het ontstaan en de ontwikkeling van het heelal volgens de nieuwste inzichten. 
Speelduur: 7:40. Boeknummer: 28877. 

3: Geschiedenis 

Cynrik De Decker. Sabena: het turbulente verhaal van een pionier. Geschiedenis 
van de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena. 
Speelduur: 7:43. Boeknummer: 28858. 
 
Tim Bouverie. Appeasement: Chamberlain, Hitler, Churchill en de weg naar 
oorlog. Overzicht van de gebeurtenissen op politiek en diplomatiek terrein aan de 
vooravond van de Tweede Wereldoorlog, waarbij Groot-Brittannië en Frankrijk de 
vrede trachtten te bewaren door toegave aan de expansionistische eisen van Hitler. 
Speelduur: 25:11. Boeknummer: 28897. 
 
Daniel Beer. Het huis van de dood: de Siberische strafkampen in de tijd van de 
tsaren. Het boek bestrijkt de periode van het begin van de 19de eeuw tot de 
revolutie van 1917. Het beleid van de tsaren kende twee sporen: enerzijds het 
verbannen van misdadigers en politieke tegenstanders en anderzijds het koloniseren 
van het immense Siberische achterland. De omstandigheden in de kampen tartten 
elke beschrijving. 
Speelduur: 20:32. Boeknummer: 28852. 
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Thomas Harding. Het huis aan het meer: een verhaal over Duitsland. Thomas 
Harding bezoekt in 2013 het huis van zijn Duitse grootmoeder nabij Berlijn. Hij 
schetst het verhaal van de voormalige bewoners en geeft zo een beeld weer van de 
Duitse geschiedenis in de twintigste eeuw.  
Speelduur: 15:49. Daisy-boeknummer: 303748.  

4: Maatschappij 

Slavoj Zizek. Pandemie: hoe corona de wereld verandert. Filosofische analyse 
door de Sloveense cultuurcriticus van de coronacrisis van 2020. 
Speelduur: 3:05. Boeknummer: 28876. 
 
Mona Chollet. Heksen: eerherstel voor de vrouwelijke rebel. Beschouwing vanuit 
de heksenvervolgingen in vroegere eeuwen over het feit dat vrouwen nog steeds niet 
volkomen in vrijheid leven, met een oproep en inspiratie tot verandering. 
Speelduur: 9:23. Boeknummer: 28860. 
 
Peter Adriaenssens. Het kind van de rekening: een vuist tegen 
kindermishandeling: laat het stoppen. Peter Adriaenssens, een zeer 
gewaardeerde en bevraagde kinder- en jeugdpsychiater en directeur van het 
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant, bouwde heel veel 
ervaring op in het domein van kindermishandeling in het gezin. Die expertise, 
gekoppeld aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten, deelt hij met ons in dit 
boek. 
Speelduur: 3:24. Boeknummer: 28881. 
 
Paul Verhaeghe. Over normaliteit en andere afwijkingen. Essay over de 
ontwikkeling van de psychiatrie sinds de Verlichting met een oorspronkelijke visie op 
de huidige blik op de mens die afwijkt van 'normale' patronen. 
Speelduur: 2:43. Boeknummer: 28880. 

5: Opvoeding en onderwijs  

Melissa Mertens. Hoogsensitief opvoeden: ontdek en versterk de talenten van 
je kind. Adviezen voor de opvoeding van hoogsensitieve kinderen. 
Speelduur: 6:07. Boeknummer: 28892. 

6: Religie en spiritualiteit 

Jan Van Eycken. In de ban van Boeddha & Brahman: begrijpen we het Oosten 
wel? Een Vlaamse priester legt een verbinding tussen religies om elkaars tradities en 
geloofsovertuigingen te leren kennen en begrijpen, en hij heldert misvattingen op. 
Speelduur: 12:12. Boeknummer: 28837. 
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7: Politiek en rechtswetenschap 

Joël De Ceulaer. Hoera! De democratie is niet perfect: verdediging van een 
onvolmaakt systeem. Dit boek is een verhelderende zoektocht naar de grondslagen 
van onze vertegenwoordigende democratie en een verfrissend geluid in de 
aanzwellende kakofonie van doemdenkers. Het belicht ook uitgebreid de actuele 
discussie over mensenrechten en doet concrete aanbevelingen voor wie ons 
systeem genegen is. 
Speelduur: 9:04. Boeknummer: 28842. 

8: Psychologie 

Mieke Mievis. Hart gezocht: 15 manieren om een lief te vinden. Verslag van 
verschillende manieren van daten, met humor, luchtig én serieus beschreven. 
Speelduur: 9:44. Boeknummer: 28890. 

9: Sport 

Stig Broeckx. Zeg nooit nooit. Persoonlijk relaas door de Vlaamse wielrenner over 
zijn carrière, zijn ongeval tijdens een wedstrijd en zijn herstel. 
Speelduur: 8:48. Boeknummer: 28899. 

Deel 3: Boeken ingelezen in het Engels 
J.D. Salinger. The catcher in the rye. De naiëve 16-jarige Holden Caulfield wil 
graag volwassen zijn, maar tegelijkertijd walgt hij van de onechtheid en oneerlijkheid 
van de wereld der volwassenen om hen heen. 
Speelduur: 6:46. Boeknummer: 800048. 
 
Nicci French. Land of the living. Een jonge vrouw, die aan haar ontvoerder weet te 
ontsnappen, wordt door de politie niet geloofd en gaat ondanks haar 
geheugenverlies zelf op onderzoek uit. 
Speelduur: 11:20. Boeknummer: 800046. 

Deel 4: Boeken ingelezen in het Frans 
Marin Ledun. La vie en Rose. Terwijl haar ouders op reis zijn, zorgt Rose voor haar 
broers en zussen. Al snel wordt Rose geconfronteerd met een inbraak, een 
zwangerschap en de moord op het ex-vriendje van haar zus. 
Speelduur: 6:45. Boeknummer: 800050. 
 
Katherine Pancol. Bed bug. Rose is een nuchtere jonge bioloog die onderzoek doet 
naar de voortplanting van insecten. Wanneer ze echter Leo ontmoet en verliefd op 
hem word, raakt ze helemaal in de war… 
Speelduur: 8:35. Boeknummer: 800049. 


