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Deel 1: Romans 

1: Autobiografische literatuur 

Lale Gül. Ik ga leven. Een jonge vrouw beschrijft op openhartige wijze wat het 
betekent voor een meisje uit een streng-islamitisch milieu om op te groeien in 
Nederland. 
Speelduur: 9:54. Boeknummer: 304020.  
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2: Chicklit 

Jenny Colgan. Zomer in de kleine bakkerij. Vertaald uit het Engels. Deel 1 van de 
reeks ‘De kleine bakkerij aan het strand’. Voor een jonge vrouw die een bakkerij runt 
in een dorpje in Cornwall verandert er veel wanneer ze een nieuwe baas krijgt en de 
weduwe van haar ex in het dorp komt wonen. 
Speelduur: 13:24. Boeknummer: 29446. 
 
Jill Mansell. Heerlijk duurt het langst. Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw en 
haar beste vriend, die homoseksueel is, gaan als echtpaar werken voor een gezin 
dat een landhuis bewoont in Cornwall. Algauw wordt ze verliefd op de stiefzoon van 
de vrouw des huizes. 
Speelduur: 9:55. Boeknummer: 304015. 

3: Detectives  

Tom Bergs. Dubbelleven. Rechercheur Johan Pieters en hoofdinspecteur Sophie 
D’Hondt moeten de moord op een studente zien op te lossen. 
Speelduur: 7:36. Boeknummer: 29428. 
 
Georges Simenon. Het rapport van de gendarme. Vertaald uit het Frans. Als op 
straat voor een hoeve een gewonde man ligt, neemt het boerengezin de man in huis 
op en gaat de dorpsbrigadier op onderzoek uit. 
Speelduur: 4:28. Boeknummer: 29454. 
 
Georges Simenon. Manesteek. Vertaald uit het Frans. Jaren dertig: een jongeman 
verlaat Frankrijk om een nieuw leven te beginnen in Gabon en belandt daar in de 
ruwe koloniale werkelijkheid. 
Speelduur: 4:52. Boeknummer: 29456. 
 
Pieter Aspe. Van In. Episode 4. De gepensioneerde commissaris Van In doet 
onderzoek naar de levenswandel van de beoogde erfgenamen van een rijke 
magnaat. 
Speelduur: 10:00. Boeknummer: 29469. 
 
Tom Bergs. Wraakzucht. In de Vlaams-Brabantse gemeente Haacht zint iemand op 
wraak op gepensioneerde politiemensen, een zaak waar de rechercheurs Johan 
Pieters en Sophie D’Hondt maar moeilijk vat op krijgen. 
Speelduur: 8:14. Boeknummer: 29470. 
 
Tina Frennstedt. Countdown. Vertaald uit het Zweeds. Deel in de reeks ‘Cold 
case’. Wanneer een recente moordzaak nieuw licht werpt op een vijftien jaar oude, 
onopgeloste moordzaak, krijgt een coldcaseteam negentien dagen de tijd om een 
doorbraak te realiseren. 
Speelduur: 12:53. Boeknummer: 29515. 
 
Yves Peirsman. De burgemeester. Als de burgemeester van Antwerpen verdwijnt 
in verkiezingstijd gaan een werkloze journalist en de dochter van de 
plaatsvervangende burgemeester samen op onderzoek uit. 
Speelduur: 9:45. Boeknummer: 29516. 
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4: Familiekronieken 

Phan Que Mai Nguyen. De bergen zingen. Vertaald uit het Engels. Als haar familie 
naar de frontlinie is vertrokken, blijft een meisje in Vietnam achter bij haar oma die 
haar vertelt over haar leven en de geschiedenis van het land. 
Speelduur: 13:34. Boeknummer: 29448. 

5: Historische romans 

Józef Wittlin. Het zout der aarde. Vertaald uit het Pools. Nadat in 1914 de keizer 
van Oostenrijk-Hongarije de oorlog heeft verklaard aan Servië, wordt een 
eenvoudige man opgeroepen dienst te doen in het leger en wordt hij klaargestoomd 
voor de strijd. 
Speelduur: 9:51. Boeknummer: 29459. 
 
Hilary Mantel. De spiegel & het licht. Vertaald uit het Engels. Deel 3 in de Tudor-
trilogie. Thomas Cromwell heeft inmiddels, het is 1536, een machtige positie aan het 
hof van de Engelse koning Hendrik VIII, maar lukt het hem zich te handhaven bij een 
koning die steeds angstiger wordt voor hoogverraad? 
Speelduur: 41:47. Boeknummer: 304016. 

6: Humoristische romans 

Kevin Kwan. Rich people problems. Vertaald uit het Engels. Deel 3 in de Crazy 
rich Asians-reeks. Nicholas Young en zijn verloofde Rachel haasten zich naar zijn 
zieke oma in Singapore, waar zijn schatrijke familie ruziet om de enorme erfenis. 
Speelduur: 15:44. Boeknummer: 29465. 

7: Reisverhalen 

Charlotte Nash. Op weg naar Harry Cook. Vertaald uit het Engels. Een 
Australische moeder die in New York haar vijfjarige zoontje bij zijn vader wil 
weghalen, ontmoet onderweg drie weggelopen bejaarden met wie ze een 
onverwachte roadtrip maakt. 
Speelduur: 12:18. Boeknummer: 29429. 

8: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn  

Daisy Johnson. Zussen. Vertaald uit het Engels. De zeer hechte en duistere relatie 
van de zussen September en July, die tien maanden in leeftijd schelen, heeft 
griezelige gevolgen als de een wraak neemt voor de ander. 
Speelduur: 5:02. Boeknummer: 29467. 
 
Agnès Martin-Lugand. Gelukkige mensen. Eerder verschenen onder de titel 
‘Gelukkige mensen lezen en drinken koffie’. Vertaald uit het Frans. Als een jonge 
vrouw door een auto-ongeluk haar echtgenoot en dochtertje verliest, sluit ze zich af 
voor haar al dan niet goedbedoelende omgeving. 
Speelduur: 4:50. Boeknummer: 29447. 
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Stefanie De Velasco. Geen deel van de wereld. Vertaald uit het Duits. Een 
tienermeisje, dat opgroeit in de gemeenschap van Jehovah’s getuigen, verhuist met 
haar ouders naar de geboorteplaats van haar vader in Oost-Duitsland om een 
nieuwe Koninkrijkszaal op te richten. 
Speelduur: 14:48. Boeknummer: 29455. 
 
Virginia Woolf. Nacht en dag. Vertaald uit het Engels. Als twee jonge vrouwen in 
Londen aan het begin van de 20e eeuw twee jongemannen ontmoeten, ontstaan 
wisselende geestelijke en emotionele relaties. 
Speelduur: 19:56. Boeknummer: 29511. 
 
Delia Owens. Daar waar de rivierkreeften zingen. Eerder uitgegeven onder de titel 
‘Het moerasmeisje’. Vertaald uit het Engels. Als een jong meisje opgroeit in de 
moerassen van North Carolina blijkt het leven vol gevaren te zijn. 
Speelduur: 12:00. Boeknummer: 30 3993. 
 
Bernardine Evaristo. Meisje, vrouw, anders. Bekroond met de Man Booker Prize 
2019. Vertaald uit het Engels. Het verhaal van twaalf onderling met elkaar verbonden 
personages in de 20e en 21e eeuw, allemaal Brits, meest vrouw, zwart en tussen de 
19 en 93 jaar oud. 
Speelduur: 14:23. Boeknummer: 304019. 

9: Romantische boeken  

Nora Roberts. Lentekriebels. Vertaald uit het Engels. Dit boek bestaat uit twee 
verhalen. In ‘Een dubbele rol’ vertelt de bekende tv-actrice Ariel Kirkwood aan 
niemand dat ze een proces voert om de voogdij over het zoontje van haar 
verongelukte broer te krijgen. Wanneer de pers uiteindelijk toch een verhaal vol 
leugens publiceert, krijgt ze spijt van haar zwijgzaamheid. In ‘Spel van uitersten’ is 
reclame maken voor een mannenmodelijn niet iets waar Parks Jones op zit te 
wachten. Op haar beurt zit Brooke Gordon niet op Parks te wachten: als fotograaf 
werkt ze liever met professionals. Toch zorgt hun eerste ontmoeting meteen voor 
vuurwerk ... 
Speelduur: 15:09. Boeknummer: 29444. 
 
Kristen Callihan. Verleiding. Vertaald uit het Engels. Ivy en Gray leren elkaar 
kennen via WhatsApp en wanneer ze elkaar voor het eerst in het echt zien, spatten 
de vonken ervan af. 
Speelduur: 12:26. Boeknummer: 29461. 
 
Anne Jacobs. Het landhuis. Vertaald uit het Duits. Na de Tweede Wereldoorlog 
keert Franziska terug naar haar landgoed, waar ze haar grote liefde Walter ooit 
ontmoette. 
Speelduur: 14:39. Boeknummer: 303995. 
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10: Streek- en familieromans  

Rachel Hore. Voor altijd mijn dochter. Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw die 
zich in het gezin waar ze in opgroeide nooit geliefd heeft gevoeld, gaat op zoek naar 
haar biologische moeder die haar in 1917 heeft afgestaan. 
Speelduur: 15:08. Boeknummer: 29453. 

11: Thrillers  

Roel Van Espen. Dood spoor. Nadat op een klein station verscheidene 
zelfmoorden plaatsvinden ontdekt een kaartjesknipper dat het eigenlijk om 
afrekeningen door een gangsterbende gaat en hij besluit te infiltreren in de bende, 
maar dat blijft niet zonder gevolgen. 
Speelduur: 6:45. Boeknummer: 29449. 
 
Hugo Luijten. Het jaar van de slang. Deel 3 in de Stef Cools-reeks. Na een moord 
in de Antwerpse haven wordt een aanwijzing gevonden die hoofdinspecteur Cools op 
het spoor brengt van milieuactivisten die de stad terroriseren met protestacties die 
hoe langer hoe meer escaleren naar geweld.  
Speelduur: 16:35. Boeknummer: 29464. 
 
Lisa Jewell. De mensen boven ons. Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw erft 
een groot huis in Londen dat een mysterieuze geschiedenis blijkt te herbergen. 
Speelduur: 10:46. Boeknummer: 29510. 
 
John Grisham. Een tijd voor genade. Vertaald uit het Engels. Deel 3 in de Jake 
Brigance-reeks. Advocaat Jake Brigance wordt aangewezen om de verdediging op 
zich te nemen van de 16-jarige Drew die de populaire lokale hulpsheriff heeft 
doodgeschoten om zijn moeder en zus te beschermen. 
Speelduur: 19:11. Boeknummer: 303994. 
 
Robert Harris. V2. Vertaald uit het Engels. Terwijl de Duitsers vanuit de bossen 
tussen Scheveningen en Wassenaar V2s afschieten op Londen, wordt een Engelse 
luchtmachtofficier naar Mechelen gestuurd, waar ze aan de hand van radargegevens 
de afvuurplek van de V2s moet proberen vast te stellen. 
Speelduur: 10:06. Boeknummer: 304018. 

12: Boeken voor jongvolwassenen 

Mythen, sagen en legenden. Marita De Sterck. Demonen: volksverhalen. Bundel 
met 57 volksverhalen uit 45 cultuurgroepen over de angst voor het kwaad. 
Speelduur: 8:23. Boeknummer: 29445. 
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Deel 2: Informatieve boeken   

1: Exacte wetenschappen 

Fatoumata Kebe. Het verhaal van de maan: van haar ontstaan tot de eerste 
maanlanding. Vertaald uit het Frans. Verhandeling over diverse facetten van de 
maan, van de pogingen van de mens om er te komen, de wetenschap, tot mythes en 
legendes. 
Speelduur: 3:27. Boeknummer: 29458. 

2: Filosofie 

Annemie Struyf. Durf dromen: leven tussen droom en daad. Verhalen en 
observaties van een bekende Vlaamse journaliste en tv-maker over de dromen en 
verlangens van haarzelf en over die van landgenoten die naar het buitenland 
emigreerden of langere tijd reisden, over succes, obstakels en weer verder gaan. 
Speelduur: 5:35. Boeknummer: 29450. 

3: Geschiedenis  

Ken Follett. Notre-Dame: een beknopte geschiedenis van de beroemde 
kathedraal. Vertaald uit het Engels. Indrukken van de kathedraaldeskundige uit de 
eerste week na de brand in april 2019, met een beschrijving van de geschiedenis van 
de Notre Dame. 
Speelduur: 1:14. Boeknummer: 304017. 
 
Clare Hunter. Levensdraden: een wereldgeschiedenis door het oog van de 
naald. Vertaald uit het Engels. Overzicht van de politieke en sociale betekenis van 
verschillende uitingen van naaldkunst door de eeuwen heen en op verschillende 
continenten. 
Speelduur: 14:07. Boeknummer: 29507. 
 
Herman Pleij. Oefeningen in genot: liefde en lust in de late Middeleeuwen. 
Studie over seksuele moraal en gedrag in middeleeuwse literatuur. 
Speelduur: 19:05 Boeknummer: 304014. 
 
Dirk Verbeke. Vergeten helden: in het spoor van de Poolse bevrijders van 
Arromanches tot Wilhelmshaven. Terugblik op de bijdrage van de 1e Poolse 
Pantserdivisie aan de bevrijding van Europa in 1944-1945, met verhalen van oud-
strijders. 
Speelduur: 4:03. Boeknummer: 29452. 
 
Jan Huijbrechts. 40-45 Antwerpen: in anekdotes, monumenten, bijzondere 
plaatsen & figuren. Met dit boek is Jan Huijbrechts erin geslaagd om de bij tijden 
complexe oorlogsgeschiedenis van de Scheldestad op een boeiende manier gestalte 
te geven. 
Speelduur: 12:06. Boeknummer: 29508. 
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Mark Galeotti. Een kleine geschiedenis van Rusland: van de heidenen tot 
Poetin. Vertaald uit het Engels. Beknopte geschiedenis vanaf de negende eeuw. 
Speelduur: 6:43. Boeknummer: 303996. 
 
Yamina Marzougui. Kinderen van Kony. Weergave van het verhaal van twee 
voormalige kindsoldaten uit het rebellenleger van Joseph Kony in Oeganda, waarna 
de auteur de link legt tussen de terugkeer van deze kinderen naar het 'normale' leven 
en dat van kinderen uit IS-gebied. 
Speelduur: 4:45. Boeknummer: 29460. 
 
Jeannick Vangansbeke. Hirohito: de efficiënte buiging van de edelman. Leven, 
werk en betekenis van de Japanse keizer (1901-1989). 
Speelduur: 5:18. Boeknummer: 29514. 

4: Gezondheid  

Guy T'Sjoen. Hormonen onder controle. Uiteenzetting over de invloed van 
hormonen op je lichaam en geest. 
Speelduur: 5:39. Boeknummer: 29457. 

5: Kunst en vrije tijd 

Marc Erkens. Als muziek (...spreekt...): wat Bach en de anderen met ons doen. 
Ingelezen door de auteur. Een reeks persoonlijke ideeën over klassieke muziek. 
Speelduur: 5:45. Boeknummer: 29504. 

6: Maatschappij  

Rik Devillé. In naam van de Vader: misbruik in de Kerk. Devillé schrijft zijn 
gevecht met zijn werkgroep Mensenrechten in de Kerk van zich af. Hij laat honderd 
en één slachtoffers van seksueel en ander misbruik aan het woord. Zijn testament 
voor het nageslacht. 
Speelduur: 16:09. Boeknummer: 29506. 

7: Natuur, planten en dieren 

Chris Dusauchoit. Katten zoals ze echt zijn. Over de geschiedenis, ontwikkeling 
en eigenschappen van de gedomesticeerde kat. 
Speelduur: 4:59. Boeknummer: 29509. 

8: Politiek 

Frans Van Daele. Schaken met de macht: achter de schermen van de 
diplomatie. Aan de hand van diepgaande historische analyses en talrijke anekdotes, 
opgeluisterd met wijze 'nagedachtenissen' en scherpe citaten, biedt Frans van Daele 
een unieke blik op het schaakbord van de Belgische, Europese en internationale 
politiek. 
Speelduur: 13:02. Boeknummer: 29505. 
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9: Psychologie 

Annemieken Van Reepingen. Komt een paard in de boardroom: wat paarden 
kunnen vertellen over leiderschap. Paarden zijn experts in leiderschap. Ze 
overleven al miljoenen jaren langer dan wij, mensen, op een succesvolle manier in 
team op onze planeet. In dit boek delen paarden hun bijzonder krachtige formule om 
als leider te floreren en te groeien, zowel in je persoonlijke als je professionele leven. 
Aan de hand van anekdotische voorbeelden van leiders uit het bedrijfsleven en de 
non-profitsector, vertellen de paarden hoe zij het leiderschap van mensen ervaren. 
Speelduur: 6:45. Boeknummer: 29451. 

10: Varia 

Flor Koninckx. Autorijden van A tot Z: theorie; Autorijden van A tot Z: praktijk 
examen. Dit handboek beval alle nodige informatie voor het behalen van je rijbewijs 
B.  
Speelduur: 7:39. Boeknummer: 29397. 


