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Deel 1: Romans 

1: Autobiografische literatuur 

Alex Halberstadt. De jonge helden van de Sovjet-Unie: een confrontatie met het 
verleden. Vertaald uit het Engels. De auteur (1970) onderzoekt welke sporen zijn 
familieverleden op hem hebben achtergelaten. De geschiedenis van de ene tak van 
zijn familie voert hem naar Rusland en Oekraïne, die van de andere tak naar 
Litouwen. 
Speelduur: 12:03. Boeknummer: 29563. 
 
Gustave Van de Woestyne. Karel en ik: memento van Gustave van de 
Woestyne. De Vlaamse schilder haalt herinneringen op aan zijn broer, de schrijver 
(1878-1929), vooral aan hun gemeenschappelijke leven gedurende vijf jaar in de 
Vlaamse kunstenaarskolonie Sint-Martens-Latem. 
Speelduur: 9:18. Boeknummer: 29702. 
 
Chris Van Camp. De kus van Dabrowski: hoe het 'pijnkabinet' van een onecht 
kind een schatkamer werd. Ingelezen door de auteur. Een vrouw met een 
traumatische jeugd als onecht kind herkent haar problematiek dankzij de inzichten 
van de inmiddels vergeten Poolse psychiater Kazimierz Dabrowski (1902-1980). 
Speelduur: 5:53. Boeknummer: 29735. 
 
Frénk Van Der Linden. En altijd maar verlangen: de liefdesoorlog van mijn 
ouders. In brieven aan zijn overleden ouders denkt de bekende interviewer (1957) 
terug aan hun huwelijk, dat eindigde in een vechtscheiding, en aan zijn eigen 
schuldgevoelens over zijn jarenlange weigering van contact met zijn moeder nadien. 
Speelduur: 4:44. Boeknummer: 304445.  

2: Detectives  

J.D. Robb. Vergeten verleden. Vertaald uit het Engels. J.D. Robb is een 
pseudoniem van Nora Roberts. Inspecteur Eve Dallas start een onderzoek als op de 
laatste foto van een portfolio een dode vrouw staat.  
Speelduur: 16:03. Boeknummer: 29581. 
 
J.D. Robb. Waanzin. Vertaald uit het Engels. J.D. Robb is een pseudoniem van 
Nora Roberts. Inspecteur Eve Dallas van de New Yorkse politie maakt jacht op een 
groep terroristen die via de computer een dodelijk virus verspreidt. 
Speelduur: 14:46. Boeknummer: 29598. 
 
J.D Robb. Perfectie. Vertaald uit het Engels. J.D. Robb is een pseudoniem van Nora 
Roberts. Inspecteur moordzaken Eve Dallas moet in het New York van 2060 een 
dubbele moord oplossen.  
Speelduur: 13:02. Boeknummer: 29708. 
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J.D Robb. Plechtig vermoord. Vertaald uit het Engels. J.D. Robb is een 
pseudoniem van Nora Roberts. Inspecteur Eve Dallas van de politie van New York 
onderzoekt in 2058 de dood van een collega en komt terecht in de wereld van 
satanisme en hekserij. 
Speelduur: 12:34. Boeknummer: 29710. 
 
Raymond Rombout. Kunstroof. Deel 1 van de Arturo Dias-reeks. Een aantal 
kunstcriminelen wil de verzekeringsmaatschappij bedriegen door eigen kunstwerken 
te laten stelen. Ex-gevangene Arturo Dias wordt gechanteerd door de Waalse politie 
om hen te helpen bij de beveiliging van een kunstveiling. De roof wordt verhinderd, 
maar dat leidt wel tot een gijzeling op het kasteel... 
Speelduur: 12:52. Boeknummer: 29603. 
 
Johan Van Caeneghem. De hardloper. Een rechercheteam onder leiding van 
Martin Van Regenbogen onderzoekt de dood van een bekende lange afstandsloper. 
Speelduur: 10:02. Boeknummer: 29680. 

3: Erotische romans 

Stefanie Van Mol. Verover me. Deel 2 van de reeks ‘FC Livius’. Als Zita op het 
laatste moment een afmelding krijgt voor een benefiet, biedt de knappe voetballer 
Mauro een helpende hand. 
Speelduur: 5:18. Boeknummer: 29600. 

4: Essays 

George Orwell. Waarom ik schrijf: verhalende essays. Vertaald uit het Engels. 
Van 1928 tot aan zijn vroegtijdige dood in 1950 produceerde de schrijver een 
buitengewone reeks beschouwingen waarin hij zijn licht liet schijnen op de beladen 
tijd waarin hij leefde en schreef. Deze verzameling bevat klassiekers zoals ‘Waarom 
ik schrijf’ en ‘Een olifant omleggen’ alsook minder bekende journalistieke artikelen, 
analyses en herinneringen. 
Speelduur: 15:54. Boeknummer: 29572. 

5: Fantasy 

Deborah Harkness. De eeuwige tijd. Vertaald uit het Engels. Als een jonge chirurg 
tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog tot vampier wordt gemaakt, 
worstelt hij met zijn nieuwe identiteit. Driehonderd jaar later maakt hij zijn geliefde tot 
vampier, die daarna met dezelfde gevoelens worstelt. 
Speelduur: 18:10. Boeknummer: 29716. 
 
Diana Gabaldon. Terugkeer naar Inverness. Vertaald uit het Engels. Deel 2 van 
De Reizigercyclus. Een hedendaagse vrouw komt door een speling van het lot 
terecht in de Schotse opstand van 1745 en raakt zwanger van een van de strijders. 
Speelduur: 40:12. Boeknummer: 29719. 
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Diana Gabaldon. De verre kust. Vertaald uit het Engels. Deel 3 van De 
Reizigercyclus. Na twintig jaar besluit een vrouwelijke arts voor de derde keer de 
mogelijkheid om in de tijd terug te reizen te benutten om in de periode van de 
Schotse Opstand haar minnaar te gaan zoeken. 
Speelduur: 45:19. Boeknummer: 29720. 

6: Griezelromans 

K.R. Valgaeren. Het offer van Scarlington. Deel 2 van de Blackwell-reeks. In 
Engeland, eind 19de eeuw, gaan twee vooraanstaande leden van een Londense 
society op moordonderzoek uit in een mysterieus gehucht.  
Speelduur: 10:17. Boeknummer: 29560. 
 
Johan Deseyn. Cargo: psycho - horror. Als een vrouw die is neergeschoten bij een 
straatoverval ontwaakt uit een bijna-doodervaring, wordt het haar al snel duidelijk dat 
een kwaadaardige entiteit met haar is meegereisd.  
Speelduur: 19:54. Boeknummer: 29592. 

7: Historische romans 

Mark De Geest. Transport XX: bestemming Auschwitz. In 1943 besluiten enkele 
jongemannen om een treintransport met Joodse mannen, vrouwen en kinderen 
onderweg van België naar Auschwitz te overvallen. 
Speelduur: 8:31. Boeknummer: 29678. 
 
Jeroen Olyslaegers. Wildevrouw. Een Vlaamse herbergier vertelt over zijn leven in 
het roerige Antwerpen van de Tachtigjarige Oorlog en waarom hij genoodzaakt was 
te vluchten naar Amsterdam. 
Speelduur: 15:26. Boeknummer: 29694. 

8: Humoristische romans 

Bel Kaufman. De aftrap op. Vertaald uit het Engels. Als Sylvia Barrett haar 
loopbaan als docente op een middelbare school in New York begint, wordt ze niet 
snel ontmoedigd door overbodige regels, armzalige faciliteiten en laaggeletterdheid 
van de leerlingen. 
Speelduur: 9:44. Boeknummer: 29557. 
 
Ilja Gort. Bed en breakfast. De avonturen van een Amsterdamse hippie als wijnboer 
in Frankrijk die een B&B begint. 
Speelduur: 6:01. Boeknummer: 304451. 

9: Poëziebundels 

Erwin Mortier. Precieuze mechanieken: nieuwe gedichten. Deze dichtbundel is 
een krachtig en overtuigend pleidooi voor herstel van mystiek en schoonheid. 
Speelduur: 1:29. Boeknummer: 29553. 
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Lieke Marsman. In mijn mand. In deze bundel behandelt de auteur de grootste 
thema's die het menselijke bestaan kenmerken: de waarde van het leven en de plek 
van de dood in een mensenleven. 
Speelduur: 0:44. Boeknummer: 304450. 

10: Reisverhalen 

Michael Van Peel. Van Peel tot Evenaar: Antwerpen-Dakar per Vespa. 
Reisverslag van een tocht per Vespa van Antwerpen naar Dakar. 
Speelduur: 9:15. Boeknummer: 29684. 

11: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Abigail Dean. Meisje A. Vertaald uit het Engels. De kinderen uit een gezin met 
labiele ouders worden ernstig mishandeld, totdat een dochter ontsnapt en ze bevrijdt. 
Speelduur: 11:53. Boeknummer: 29226. 
 
Avni Doshi. Verbrande suiker. Vertaald uit het Engels. Een dochter die in haar 
jeugd verwaarloosd werd, zet het dertig jaar later betaald wanneer haar 
dementerende moeder afhankelijk wordt. 
Speelduur: 8:53. Boeknummer: 29551. 
 
Katharina Volckmer. De afspraak, of Het verhaal van een Joodse pik. Vertaald 
uit het Engels. Een jonge vrouw is ongelukkig met haar vrouw zijn en wil zich laten 
ombouwen tot man. 
Speelduur: 3:21. Boeknummer: 29559. 
 
Esther Kinsky. Langs de rivier. Vertaald uit het Duits. Een vrouw heeft om 
onbekende redenen haar thuis in de Londense binnenstad verlaten en maakt al 
lopend langs een zijrivier van de Theems de lezer deelgenoot van haar gedachten en 
mijmeringen. 
Speelduur: 10:21. Boeknummer: 29567. 
 
Pierre Jarawan. Lied voor de vermisten. Vertaald uit het Duits. Een 13-jarige 
jongen, die als baby met zijn oma vanuit Libanon naar Duitsland is gevlucht, keert 
terug naar zijn vaderland. 
Speelduur: 15:26. Boeknummer: 29583. 
 
Elizabeth Day. Schaduwstad. Vertaald uit het Engels. Een Oegandees 
kamermeisje, een journaliste en een weduwe komen in Londen in contact met een 
snoeverige, wilskrachtige selfmade miljonair hetgeen grote invloed heeft op ieders 
leven. 
Speelduur: 15:42. Boeknummer: 29604. 
 
Colum McCann. Apeirogon. Vertaald uit het Engels. Een Palestijnse en een 
Israëlische man raken bevriend nadat ze door het oorlogsgeweld in het Palestijns-
Israëlische conflict elk een dochter hebben verloren. 
Speelduur: 14:56. Boeknummer: 304028. 
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Hans Depelchin. Weekdier. De jonge bewoners van de Bevrijdingslaan, onder wie 
een pianist, een fotograaf, een schrijfster, een beeldend kunstenaar en een actrice, 
hebben grootse dromen die door de een met meer succes worden verwezenlijkt dan 
door de ander. 
Speelduur: 8:32. Boeknummer: 29577. 
 
Ans Vroom. Van geboren worden ga je dood. Als een jonge vrouw een nieuwe 
collega leert kennen, maakt dat een hoop gevoelens bij haar los. 
Speelduur: 8:15. Boeknummer: 29268. 
 
Geert Taghon. Skunk: de geur van een destructief leven. Een 17-jarige jongen 
komt na een traumatische jeugd in diverse inrichtingen terecht; hij wil maar een ding: 
als Skunk wraak nemen voor alle leed dat hem is aangedaan. 
Speelduur: 5:28. Boeknummer: 29685. 
 
Sien Volders. Oogst. De Roemeense Alina doet haar uiterste best om voor haar 
zoon en zichzelf een menswaardig bestaan op te bouwen op een tomatenkwekerij op 
Sicilië, maar de offers die ze moet brengen zijn groot en vergen veel van haar. 
Speelduur: 5:30. Boeknummer: 29687. 
 
Diney Costeloe. De verloren vader. Vertaald uit het Engels. Een jonge journaliste 
verdiept zich in de verhalen achter een monument voor gevallen soldaten uit de 
Eerste Wereldoorlog in een Engels dorp - een zoektocht die haar naar het verleden 
van haar eigen familie voert. 
Speelduur: 14:32. Boeknummer: 29715. 
 
Joke Van Leeuwen. Mijn leven als mens. Dinka sterft op 18-jarige leeftijd en 
belandt in een wereld van 'terugkijken', waar ze op luchtige en humoristische wijze 
haar leven overschouwt en veel dingen ziet die niet helemaal kloppen. 
Speelduur: 5:03. Boeknummer: 304100. 
 
Ursula Hegi. De beschermheilige van zwangere meisjes. In de zomer van 1878 
overspoelt een vloedgolf het strand van het Duitse eiland Nordstrand, waarbij drie 
jonge kinderen omkomen; deze gebeurtenis verbindt het leven van drie moeders die 
op het strand aanwezig waren. 
Speelduur: 7:31. Boeknummer: 304433. 
 
Douglas Stuart. Shuggie Bain. Vertaald uit het Engels. Bekroond met de Booker 
Prize, 2020. In het Glasgow van de jaren tachtig probeert de jongste zoon van een 
gebroken en straatarm gezin voor zijn alcoholistische moeder te zorgen, terwijl hij 
zelf met zijn identiteit worstelt. 
Speelduur: 16:45. Boeknummer: 304453. 

12: Romantische boeken  

Sherryl Woods. De mooiste overwinning. Vertaald uit het Engels. Deel 1 van de 
reeks ‘Sweet Magnolias’. Als een vrouw wordt verlaten door haar man zijn zij en haar 
kinderen gebroken. 
Speelduur: 11:14. Boeknummer: 29578. 
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Sherryl Woods. Haar grootste verlangen. Vertaald uit het Engels. Deel 3 van de 
reeks ‘Sweet Magnolias’. Een succesvolle echtscheidingsadvocate wil graag een 
kind, alleen is de vader nog niet bekend. Speelduur: 13:49. Boeknummer: 29700. 
 
Robyn Carr. Vaste grond. Vertaald uit het Engels. Deel 1 van de reeks ‘Thunder 
Point’. Een avontuurlijke man erft van zijn vriend een stuk grond en een bar waar hij 
veel vrienden maakt. 
Speelduur: 12:54. Boeknummer: 29596. 
 
Åsa Hellberg. Welkom bij Hotel Flanagans. Vertaald uit het Zweeds. Deel 1 van de 
reeks ‘Hotel Flanagans’. Een jonge vrouw is erfgenaam van een hotel in Londen en 
moet proberen het tot een succes te maken. 
Speelduur: 10:28. Boeknummer: 29689. 
 
Corina Bomann. Mathilda's geheim. Vertaald uit het Duits. Deel 2 van de reeks ‘De 
Vrouwen van de Leeuwenhof’. Een jonge vrouw ontdekt na de dood van haar 
moeder dat deze haar geschiedenis geheim heeft gehouden. Met vallen en opstaan 
komt Mathilda alles te weten. 
Speelduur: 19:21. Boeknummer: 29699. 
 
Nora Roberts. Het huis op de klif. Eerder uitgegeven onder de titel ‘De complete 
Calhoun Saga’. Vertaald uit het Engels. De Towers, het grote oude familiehuis op de 
hoge rotsen aan de Ierse kust, is al generaties lang het hart van de familie Calhoun. 
Maar het is in verval geraakt, en geld om het te herstellen is er niet. Wanneer tante 
Coco een oplossing verzint, zorgt dat voor heel veel nieuwe problemen… 
Speelduur: 17:41. Boeknummer: 29713. 

13: Thrillers  

Robert Pobi. Onder druk. Vertaald uit het Engels. Deel 2 van de Lucas Page-reeks. 
Als een bomaanslag op een grote bijeenkomst in het Guggenheim museum meer 
dan 700 slachtoffers maakt, wordt dr. Lucas Page, ex-FBI, ingeschakeld omdat meer 
rekenkracht nodig is om alle informatie te verwerken. 
Speelduur: 12:23. Boeknummer: 29568. 
 
Camille Jacobs. Dodelijke afrekening. Een bankdirecteur raakt in de greep van 
een Griekse crimineel die op zoek is naar een muntencollectie met grote waarde. 
Speelduur: 8:01. Boeknummer: 29569. 
 
Marina Theunissen. Digitale engel. Een jonge vrouw die zich niets van haar 
verleden kan herinneren nadat zij een ernstige mishandeling heeft overleefd, trouwt 
met de arts die haar leven redt, maar hij blijkt een manipulatieve tiran te zijn. 
Langzaam maar zeker komt haar geheugen terug. 
Speelduur: 7:00. Boeknummer: 29571. 
 
Pat Craenbroek. Uitgekookt. De ambitieuze Leuvense openbaar aanklager 
Margaux Bakker onderzoekt een aantal moorden en ongevallen die mogelijk te 
maken hebben met kinderporno. 
Speelduur: 10:30. Boeknummer: 29573. 
 



8 
 

Camilla Sten. De verdwenen stad. Vertaald uit het Zweeds. Een filmploeg wil 
uitzoeken wat er in 1959 is gebeurd in een Zweeds mijnstadje toen alle inwoners 
spoorloos verdwenen. 
Speelduur: 15:05. Boeknummer: 29589. 
 
Frank Goldammer. Duizend duivels. Deel 2 van de Max Heller-reeks. Vertaald uit 
het Duits. In 1947 onderzoekt hoofdinspecteur Max Heller van de recherche in 
Dresden de dood van twee Russische officieren en de vondst van een tas met een 
afgehouwen hoofd. 
Speelduur: 10:47. Boeknummer: 29595. 
 
Megan Goldin. Nachtduik. Vertaald uit het Engels. Een vrouw, bekend van haar 
misdaadpodcast, wordt te hulp gevraagd bij een nooit opgeloste vermissing, 
gaandeweg ontdekt ze schokkende verbanden met een rechtzaak die nu speelt. 
Speelduur: 11:00. Boeknummer: 29688. 
 
William Van Vooren. Minnaar leugenaar moordenaar: literaire thriller. Als een 
Vlaamse fraudeur in een maffiafamilie op Sicilië een koekje van eigen deeg krijgt, zint 
hij op wraak. 
Speelduur: 10:23. Boeknummer: 29695. 
 
Peter Römer. Een meesterstuk. Een student met een passie, een kunsthandelaar 
zonder geweten  een Afghanistan-veteraan met een trauma  en een ontdekking die 
de kunstwereld op zijn grondvesten zal doen schudden 
Speelduur: 10:11. Boeknummer: 304449. 
 
Jørn Lier Horst. Rookgordijn. Vertaald uit het Noors. Deel 2 van de ‘Blix & Ramm’-
reeks. Rechercheur Alexander Blix en journaliste Emma Ramm krijgen te maken met 
een bomaanslag op oudjaarsavond 2018, waarbij de vriend van Emma om het leven 
komt. 
Speelduur: 9:46. Boeknummer: 304435. 

14: Verhalen  

Claudio Magris. Gekromde tijd in Krems: vijf verhalen. Vertaald uit het Italiaans. 
Schrijver en filosoof Claudio Magris onderzoekt in de vijf literaire verhalen in deze 
bundel alle facetten van de tijd. Daarnaast keren ook andere thema’s terug die het 
werk van Magris kenmerken: identiteit en grenzen, liefde en de zee, schrijven en 
verlies, Europa en Triëst. 
Speelduur: 2:44. Boeknummer: 29693. 
 
Eduardo Halfon. Duel. Vertaald uit het Spaans. Bundel met nauw met elkaar 
verweven verhalen van de van oorsprong Guatemalteekse schrijver Eduardo Halfon 
(1971), waarin hij probeert greep te krijgen op zijn complexe familieachtergrond en 
zijn eigen identiteit. 
Speelduur: 4:54. Boeknummer: 29703.  
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15: Zedenschetsen  

Fleur Van Groningen. Swingers. Als een jonge vrouw, die al jaren een stabiele 
relatie heeft, een oudere man ontmoet laat hij haar kennismaken met de wereld van 
swingers. 
Speelduur: 13:19. Boeknummer: 29691. 

16: Boeken voor jongvolwassenen  

Holly Black. De wrede prins. Vertaald uit het Engels. Deel 1 van de Elfhame-reeks. 
Jude (17) is tien jaar geleden, na de moord op haar ouders, met haar zusjes 
meegenomen naar elfenland Elfhame. Omdat zij geen magie hebben, worden ze 
gediscrimineerd. De arrogante prins Cardan is het ergst van allemaal, maar toch laat 
hij Jude niet koud. Dan wordt Jude door de broer van de prins ingeschakeld als 
spion. 
Speelduur: 15:14. Boeknummer: 29584. 
 
Rebecca McLaughlin. De naamloze koningin. Vertaald uit het Engels. Coin (ik-
persoon) leeft in de denkbeeldige stad Seriden, waarin uitgestoten mensen als 
Naamloos wordt beschouwd. Ze behoort tot de laagste kaste en leeft van diefstallen. 
Maar dan verschijnt er een kroontatoeage op haar arm! Moet zij de overleden koning 
opvolgen? 
Speelduur: 11:45. Boeknummer: 29597. 
 
Kerry Drewery. Finale 7. Vertaald uit het Engels. Deel 3 van de Cel 7-trilogie. 
Martha (16) en haar vrienden zijn door de overheid tot terroristen bestempeld. Als 
hun begeleidster wordt geëxecuteerd, is dat het begin van een tegenbeweging die 
zelfs door de naaste medewerkers van de premier wordt gesteund. 
Speelduur: 9:44. Boeknummer: 29565. 
 
Guido Eekhaut. Eeuwig. 1965. Joachim (26) keert terug naar zijn geboortedorp 
omdat hij het huis van zijn oom heeft geërfd. Welke rol speelde zijn oom tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in de gebeurtenissen rond een tehuis voor Joodse 
weeskinderen? 
Speelduur: 6:53. Boeknummer: 29690. 

Deel 2: Informatieve boeken 

1: Criminaliteit en justitie  

Ian Urbina. De jungle op zee: de onbestrafte misdaden tegen mens en milieu op 
zee. Vertaald uit het Engels. Journalistiek onderzoek naar misstanden en criminaliteit 
op zee, zoals mensenhandel, moord, piraterij, illegale lozingen en visvangst. 
Speelduur: 21:25. Boeknummer: 29586. 
 
Teun Voeten. Drugs: Antwerpen in de greep van Nederlandse syndicaten. Mede 
op uitgebreide interviews met betrokkenen gebaseerd onderzoek naar de 
drugsproblematiek in Antwerpen, met aandacht voor het verband met de 
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Nederlandse situatie en het Nederlandse drugsbeleid.  
Speelduur: 10:35. Boeknummer: 29580. 

2: Eten en drinken 

André Huyghebaert. 101 vragen over voeding: een mond vol. Gids met 101 
vragen en antwoorden over voedselkwaliteit conform de EU-richtlijnen. 
Speelduur: 10:42. Boeknummer: 29574. 

3: Exacte wetenschappen 

Paul Nurse. Wat is leven?: de vijf basisbegrippen van de biologie. 
Vertaald uit het Engels. Uitleg over de basisbegrippen van de biologie en hun 
onderlinge samenhang, met voorbeelden van historische ontwikkelingen, de 
dagelijkse praktijk van wetenschappelijk onderzoek en over hoe kennis kan helpen 
om de wereld ten goede te veranderen. 
Speelduur: 5:48. Boeknummer: 29561.  

4: Filosofie en levenskunst 

Arne Hermans. Feel good: de G-spot van geluk: geld, gezondheid, groots 
dromen, gemoedsrust, geliefden. Feel Good schetst pragmatisch de vijf factoren 
die volgens de auteur een rol spelen om gelukkig te zijn. Muziek en wijn vormen 
daarbij de rode draad. Zijn omgeving en eigen ervaringen liggen aan de basis van 
zijn geluksideeëngoed, dat een bron van inspiratie kan vormen voor wie begaan is 
met de waarden in het leven. 
Speelduur: 3:59. Boeknummer: 29602. 

5: Geschiedenis  

David Van Turnhout. Kleermaker in Auschwitz: Ide Leib Kartuz. 
Levensgeschiedenis van een joodse kleermaker (1905-1995), in 1929 gevlucht uit 
Polen en tussen 1942 en 1945 gevangen in Auschwitz en Mauthausen. 
Speelduur: 13:27. Boeknummer: 29582. 
 
Wannes Devos. Oorlog, bezetting, bevrijding: België 1940-1945. 
De Tweede Wereldoorlog blijft tot vandaag de ophefmakendste periode in de 
Belgische geschiedenis. Vijfenzeventig jaar na de bevrijding is het debat over de 
donkere oorlogsjaren nog altijd brandend actueel. Met dit nieuwe referentiewerk over 
België en de Tweede Wereldoorlog maken historici en andere specialisten van 
diverse onderzoekscentra de balans op: hoe werkte de oorlog in op de Belgische 
samenleving? 
Speelduur: 13:15. Boeknummer: 29588. 
 
Silvana Condemi. Wie vermoordde de neanderthaler? Vertaald uit het Frans. 
Populair wetenschappelijke informatie over het ontstaan van de mensheid. 
Speelduur: 7:27. Boeknummer: 29697. 
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Els Witte. Belgische republikeinen: radicalen tussen twee revoluties (1830-
1850). Geschiedenis van de radicale republikeinen die een belangrijke rol speelden 
in België tijdens de revolutiejaren 1830 en 1848. 
Speelduur: 15:24. Boeknummer: 29706. 
 
Karine Huts. Wat mijn moeder mij vertelde: een waargebeurd verhaal van liefde 
en verraad in WOII. Een Mechels gezin met drie dochters probeert tijdens de 
Tweede Wereldoorlog het hoofd boven water te houden. 
Speelduur: 11:30. Boeknummer: 29701. 
 
Mathieu Zana Etambala. Congo 1876-1914: veroverd, bezet, gekoloniseerd. 
Vanaf 1885 werd Congo privébezit van de Belgische koning en kon de kolonisator er 
zijn gang gaan. Historicus Zana Mathieu Etambala dook in de archieven en diepte 
voor dit boek nieuw materiaal op. Hij schetst hoe koning Leopold II op verschillende 
tijdstippen andere methodes hanteerde om zijn doel te bereiken. 
Speelduur: 25:03. Boeknummer: 29705. 
 
Uwe Klussmann. Het Duitse Keizerrijk: van Bismarck tot Wilhelm II: 1871-1918. 
Vertaald uit het Duits. Dit boek beschrijft hoe het ooit zo verbrokkelde Duitsland, 
bestaand uit een grote hoeveelheid staten, in minder dan een halve eeuw uit kon 
groeien tot een grootmacht. 
Speelduur: 8:12. Boeknummer: 29714. 
 
Idesbald Goddeeris. Koloniaal Congo: een geschiedenis in vragen. Historische 
artikelen over de koloniale geschiedenis van Belgisch Congo, 1885-1960. 
Speelduur: 17:05. Boeknummer: 29711. 
 
Monika Triest. Het andere Amerika: in de schaduw van Trump. Geschiedenis van 
bewegingen en personen in de Verenigde Staten die zich verzetten tegen racisme, 
repressie en andere vormen van onderdrukking. 
Speelduur: 7:19. Boeknummer: 29682. 
 
Harry De Paepe. Sausage: een blik op Elizabeth II. Ingelezen door de auteur. 
Anekdotische levensbeschrijving van Elizabeth II (1926), sinds 1952 koningin van het 
Verenigd Koninkrijk en daarmee de langst regerende Britse monarch. 
Speelduur: 3:38. Boeknummer: 29736. 

6: Gezondheid 

Shanti Van Genechten. Als je kinderwens onvervuld blijft. Informatie en adviezen 
voor stellen met een onvervulde kinderwens. 
Speelduur: 8:23. Boeknummer: 29590. 
 
Michael Portzky. Veerkracht: onze natuurlijke weerstand tegen een leven vol 
stress. Populair wetenschappelijk boek over stress en de negatieve gevolgen 
hiervan, zoals burn-out, verslaving en depressie. 
Speelduur: 8:00. Boeknummer: 29704. 
 
Leander Verdievel. Het volgend-jaar-gezin, of Hoe het plan om papa te worden 
een tragikomische processie van tien jaar werd. Persoonlijk relaas van een gezin 
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dat 10 jaar strijdt om kinderen te krijgen.  
Speelduur: 6:57. Boeknummer: 29679.  
 

7: Kunst en vrije tijd 

Michaël De Wilde. Thuis 25: achter de schermen: wat je nooit ziet op televisie. 
Ingelezen door Luk De Koninck. Bij de 25e verjaardag gunt Thuis ons in dit boek een 
blik achter de schermen. Gesprekken met acteurs als Leah Thys en Matthias 
Vergels, met wie de decors en de make-up regelt, met wie de figuranten en de 
buitenlocaties zoekt, met wie de scenario’s schrijft en de opnames regisseert. Zo 
kom je als Thuisfan ongelofelijk veel nieuws te weten over Thuis, eigenlijk alles wat je 
nooit op het scherm ziet. 
Speelduur: 4:06. Boeknummer: 29379. 
 
Harrie Nijen Twilhaar. Marco Bakker: het complete verhaal. Autobiografie van de 
operazanger Marco Bakker (1938), wiens carrière werd geknakt door een ongeluk 
met dodelijke afloop dat hij in 1997 veroorzaakte, waarna het lang duurde voordat 
zijn carrière weer op gang kwam. 
Speelduur: 6:06. Boeknummer: 304448. 

8: Maatschappij  

Georges Salines. Na de Bataclan: de zoon van de ene vader pleegde de 
aanslag, de dochter van de ander kwam om het leven. Vertaald uit het Frans. 
Gesprekken tussen de vader van een slachtoffer en de vader van een dader van de 
jihadistische aanslag op concertzaal Bataclan in Parijs in 2015. 
Speelduur: 5:51. Boeknummer: 29558. 
 
Asis Aynan. Eén erwt maakt nog geen snert: het Rifgebergte, de dubbele 
nationaliteit en andere misverstanden. Essay over de impact van de gewelddadige 
geschiedenis van het Rifgebied in Marokko op migranten, waarin de auteur ook de 
weinig kritische houding van Marokkaanse Nederlanders tegenover de 
onderdrukking in Marokko bekritiseert. 
Speelduur: 1:44. Boeknummer: 304424. 
 
Michel Deruyttere. Stethoscoop aan de haak: witte jassen gaan vreemd. 
Achttien bekende mannen en vrouwen uit de medische wereld zetten hun praktijk 
stop om een totaal andere weg uit te gaan. Wat bezielt hen om op een gegeven 
ogenblik hun succesrijke beroep van arts, apotheker, professor of onderzoeker 
vaarwel te zeggen? 
Speelduur: 20:39. Boeknummer: 29709. 
 
Rudi Vranckx. Een zomer als geen andere: op zoek naar onze toekomst. Verslag 
door de Vlaamse journalist van een reis door verschillende Europese landen tijdens 
de coronapandemie. 
Speelduur: 7:04. Boeknummer: 29698. 

9: Natuur, planten en dieren  
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Alice Vincent. Diepgeworteld: hoe planten ons de weg naar geluk wijzen. Door 
zich in de natuur en de plantenwereld te verdiepen, verwerkt de auteur haar verdriet 
nadat ze verlaten is door haar vriend. 
Speelduur: 14:07. Boeknummer: 29712. 
 
Peter Berx. Insecten: het geflipte leven van zespotigen en andere vreemde 
beesten. 
Wetenswaardigheden over insecten (en andere geleedpotigen) die je in de 
(moes)tuin en de natuur kunt aantreffen, en tips en instructies om zelf met insecten 
aan de slag te gaan. 
Speelduur: 5:27. Boeknummer: 29692. 

10: Politiek 

Tom Van Grieken. En nu is het aan ons. Partijvoorzitter Tom Van Grieken doet op 
een persoonlijke en open manier uit de doeken hoe hij het Vlaams Belang samen 
met een kleine groep anderen van verliezer tot winnaar boetseerde bij de 
verkiezingen in 2019. Hij schetst ook zijn visie op de politiek van de nieuwe generatie 
in de 21e eeuw. 
Speelduur: 6:59. Boeknummer: 29594. 
 
Jean-Marie Dedecker. Geen blad voor de mond. Een selectie van 100 columns die 
Jean-Marie Dedecker, de Vlaamse politieker, schreef, aangevuld met een nieuw 
essay. 
Speelduur: 16:06. Boeknummer: 29686.  

11: Sport  

Bertrand Goethals. Over the top: op zoek naar de hoogste punten van Europa. 
Beschrijving door drie jonge Belgen van hun beklimming, in zes maanden tijd, van de 
hoogte top van elk land in Europa en van de avonturen die zij daarbij meemaakten. 
Speelduur: 12:16. Boeknummer: 29601. 

12: Varia  

Herman Boel. 999 feiten waar je meestal helemaal niets aan hebt. Herman Boel 
selecteerde bijna duizend verrassende wistjedatjes over de meest uiteenlopende 
onderwerpen. Van loeiende koeien, via de geur van regen tot romans zonder 
werkwoorden: voortaan schud je op elk moment moeiteloos een leuk weetje uit je 
mouw! 
Speelduur: 16:16. Boeknummer: 29587. 
 
 


