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Deel 1: Romans  

1: Autobiografische literatuur 

Stefaan Degand. Dag liefje, met Mila gaat het goed en ik klungel lekker verder. 
Acteur Stefaan Degand verloor zijn vrouw Julie, op veel te jonge leeftijd. Over dat 
verlies en de moeilijke periode daarna, schreef hij dit boek. Een ode aan zijn vrouw, 
dochter en aan het leven. 
Speelduur: 4:34. Boeknummer: 29770. 
 
Johan De Boose. Dondersteen. Johan onderneemt een roadtrip door de VS om zijn 
overleden vader te eren en haalt onderweg heel wat herinneringen uit zijn jeugd op. 
Speelduur: 8:13. Boeknummer: 30236. 
 
Karin Jacobs. Moederpijn: herinneringen aan een moeder verslaafd aan pillen 
en aandacht. Actrice Karin Jacobs, moeder van zanger/acteur Jelle Cleymans en 
actrice Clara Cleymans, vertelt het verhaal van de ernstige medicatieverslaving van 
haar eigen moeder en de impact daarvan. 
Speelduur: 10:57. Boeknummer: 30247. 
 
Isabel Allende. Wat wij willen: mijn leven als moeder, vrouw, feminist. Vertaald 
uit het Spaans. Autobiografie van de Chileense auteur Isabel Allende (1942), waarin 
ze verslag doet van overpeinzingen, gebeurtenissen en ontmoetingen in haar leven 
die haar vormden tot de feministe die ze is. 
Speelduur: 3:48. Boeknummer: 304801. 
 
Jan Brokken. De tuinen van Buitenzorg. Aan de hand van 39 openhartige brieven 
van zijn moeder Olga vanuit Makassar aan haar zus schetst de auteur haar leven in 
Nederlands-Indië als echtgenote van een predikant en slachtoffer van de Japanse 
bezetting. 
Speelduur: 6:16. Boeknummer: 304824. 
 
Catherine Keyl. Oorlogsvader: een herinnering. Herinneringen van de journaliste, 
schrijfster en programmamaakster aan haar jeugd, die getekend werd door de 
oorlogsherinneringen van haar joodse vader, met wie ze een moeizame relatie had. 
Speelduur: 3:56. Boeknummer: 304876. 
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Sofie Lakmaker. De geschiedenis van mijn seksualiteit. Een jonge vrouw uit 
Amsterdam beschrijft haar proces van toegroeien naar een andere sekserol. 
Speelduur: 5:09. Boeknummer: 304998. 

2: Biografische romans 

Josef Ponten. De huwelijksreis: het einde van een kunstenaar. Vertaald uit het 
Duits. De Duitse kunstenaar Alfred Rethel, die een uitgestelde huwelijksreis naar 
Rome maakt, krijgt al spoedig te maken met geestelijk verval en begint het contact 
met de werkelijkheid te verliezen. 
Speelduur: 4:19. Boeknummer: 304860. 

3: Brieven 

Egon Hostovský. De schuilplek. Bekroond met de European Union Prize for 
Literature, 2019. Vertaald uit het Tsjechisch. Een Tsjechische ingenieur vlucht in 
1939 naar Parijs uit angst om gearresteerd te worden en moet drie jaar later 
onderduiken; in een brief aan zijn vrouw geeft hij uitleg en schrijft hij over de vragen 
waarmee hij worstelt. 
Speelduur: 3:36. Boeknummer: 304939. 

4: Chicklit 

Rebecca Serle. Over vijf jaar. Vertaald uit het Engels. Als een succesvolle advocate 
een blik in de toekomst krijgt, zorgt dat voor twijfels over haar leven in het heden. 
Speelduur: 7:10. Boeknummer: 29321. 
 
Mona Kasten. Hope again. Vertaald uit het Duits. Deel 4 van de Again-reeks. Twee 
jonge mensen, die verliefd op elkaar worden, moeten eerst problemen overwinnen. 
Speelduur: 12:34. Boeknummer: 304885. 

5: Columns 

Louis Van Dievel. Madeleine, of De kunst van het overleven. Veertiger Madeleine 
gaat aan de slag als huishoudelijk manager bij een rijk en wereldvreemd echtpaar 
voor wie zij vooral hun gezelschapsdame en raadgeefster is. 
Speelduur: 7:56. Boeknummer: 29929. 

6: Dagboeken 

Annemarie Van Heijningen-Steenbergen. Gewijde chaos: dagboek van een 
domiesvraauw. Uitgave ter gelegenheid van de Week van het Christelijke Boek 
2021. Een domineesgezin probeert ten tijde van de coronacrisis de rust te bewaren 
maar toch sijpelen stress en spanning hun leven binnen. 
Speelduur: 2:20. Boeknummer: 304762. 
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7: Detectives  

Christian De Coninck. Dodenberg. Deel 4 van de Lodewijk Pynaert-reeks. 
Hoofdcommissaris Pynaert van de Brusselse politie krijgt te maken met moorden op 
enkele vrouwen. 
Speelduur: 7:21. Boeknummer: 29522. 
 
Arne Dahl. Nachtmerries. Vertaald uit het Zweeds. Deel 4 van de Berger & 
Blomreeks. Rechercheur Sam Berger is wanhopig omdat zijn partner en geliefde 
Molly Blom is verdwenen en hij krijgt te maken met de ontvoering van een vrouw. 
Speelduur: 13:26. Boeknummer: 29655. 
 
Tina Frennstedt. Verdwenen. Vertaald uit het Zweeds. Deel 1 van de Cold case-
reeks. Als de Zweedse politie jacht maakt op een seriemoordenaar, worden 
overeenkomsten gevonden met een cold case. 
Speelduur: 12:55. Boeknummer: 30173. 
 
Peter Römer. De Cock en de schim uit het verleden. Deel van de Baantjer-reeks. 
Als in een statig pand aan het Vondelpark achter een dichtgemaakte ruimte een 
skelet wordt gevonden, worden rechercheur De Cock en zijn collega Vledder 
ingeschakeld. 
Speelduur: 4:30. Boeknummer: 304823. 
 
Deon Meyer. Donkerdrif. Vertaald uit het Afrikaans. Deel 7 van de Benny Griessel-
reeks. Bennie Griessel en zijn partner Vaughn Cupido houden zich bezig met de 
vermissing van een student en de moord op een lid van de Kaapse politie. 
Speelduur: 13:52. Boeknummer: 304881. 

8: Dierenverhalen 

Rachel Wells. Kat in de sneeuw. Vertaald uit het Engels. Kater Alfie en zijn kitten 
George kijken uit naar kerst. 
Speelduur: 8:25. Boeknummer: 30182. 

9: Essays 

Helen Macdonald. Schemervluchten. Vertaald uit het Engels. Observaties van 
gedrag van mens en dier in de Britse natuur, met wetenswaardigheden over de 
geschiedenis van Engeland, de wetenschap achter dier en natuur en met een 
kritische, humoristische of persoonlijke noot. 
Speelduur: 11:09. Boeknummer: 30193. 

10: Griezelromans 

Thomas Olde Heuvelt. Orakel. Emma Reich stort zich in een griezelig avontuur als 
ze het achttiende eeuwse zeilschip Orakel binnengaat. 
Speelduur: 19:06. Boeknummer: 304776. 
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Stephen King. Later. Naar het scenario van de gelijknamige televisieserie. Vertaald 
uit het Engels. De jonge Jamie, die dode mensen kan zien, wordt door verschillende 
personen voor hun karretje gespannen waardoor hij te maken krijgt met het Kwaad. 
Speelduur: 7:27. Boeknummer: 304887. 

11: Historische romans 

Grace Hitchcock. Een onfortuinlijke geschiedenis. Vertaald uit het Engels. Vlak 
voor ze een grote erfenis zal krijgen, wordt een jonge vrouw opgenomen in een 
psychiatrische instelling waardoor de erfenis naar een oom zal gaan. 
Speelduur: 11:38. Boeknummer: 304818. 
 
Chris Houtman. De Veleda-erfenis. Laatste deel van de Veleda-trilogie. Elfleda 
moet een bijzonder besluit nemen om te voorkomen dat zieneres Veleda ter dood 
wordt gebracht na de mislukte Bataafse opstand in Rome. 
Speelduur: 15:01. Boeknummer: 304886. 
 
Aline Van Wijnen. Het geheime kistje van Elle. Als Janna na het overlijden van 
haar oma een kistje vindt, roept dat vragen op over wie haar oma eigenlijk was. 
Janna gaat op onderzoek uit en leert daarbij ook zichzelf kennen. 
Speelduur: 11:11. Boeknummer: 304895. 

12: Humoristische romans 

Samuel Beckett. Mercier en Camier. Vertaald uit het Engels. Twee sjofele oude 
mannen zwerven door een stad, met de bedoeling die te verlaten, wat niet lukt. En 
hoe komen ze van elkaar af? 
Speelduur: 4:12. Boeknummer: 29748. 

13: Ideeënliteratuur 

Ali Smith. Zomer. Vertaald uit het Engels. Laatste deel van de Seizoenencyclus. Via 
de humanistische Sacha (16), de slim-cynische Robert (13) en hun gescheiden 
moeder Grace worden de verhalen verteld van de personages uit de eerdere delen, 
Lente, Herfst en Winter. 
Speelduur: 9:16. Boeknummer: 29416. 

14: Novellen 

Nathalie Sarraute. Tropismen. Vertaald uit het Frans. Bundel met korte literaire 
stukjes over vaak onbewuste gemoedsbewegingen. 
Speelduur: 1:48. Boeknummer: 29668. 
 
Dimitri Verhulst. In weerwil van de woorden. Tandarts Pol Verholst lijdt aan 
postvrees en door het langdurig niet openen van zijn post leeft hij in isolement en 
wacht hij op het moment dat ze hem komen halen en daarmee verlossen. 
Speelduur: 1:47. Boeknummer: 29733. 
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15: Ontwikkelingsromans 

Tomasz Jedrowski. Zwemmen in het donker. Vertaald uit het Engels. In het 
communistische Polen van de vroege jaren tachtig vindt een jonge Poolse man zijn 
eerste grote liefde in een man. 
Speelduur: 7:54. Boeknummer: 29256. 
 
Michaël Brijs. Nachtbouwer. Als een Antwerpse architect van middelbare leeftijd de 
opdracht krijgt om een nieuw schoolgebouw te ontwerpen, komen de herinneringen 
aan zijn eigen schooltijd weer boven, inclusief zijn moeilijke jeugd en een 
traumatische gebeurtenis die nog altijd doorwerkt. 
Speelduur: 5:41. Boeknummer: 30195. 
 
Naoise Dolan. Opwindende tijden. Vertaald uit het Engels. Ava ontvlucht het 
benauwde Dublin en denkt in Hongkong het geluk te vinden. 
Speelduur: 8:31. Boeknummer: 30241. 
 
Sholeh Rezazadeh. De hemel is altijd paars. Een eenzame vrouw uit Iran probeert 
nieuwe liefde en vriendschap te vinden in Nederland. 
Speelduur: 4:44. Boeknummer: 304916. 

16: Poëziebundels 

Matthijs De Ridder. Besmette Stad: vijfenzestig kunstenaars antwoorden op 
Bezette stad van Paul Van Ostaijen. Vrijwel alle auteurs lazen hun eigen tekst in. 
Multimediaal Gesamtkunstwerk uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest van 
het gedicht ‘Bezette Stad’, over Antwerpen tijdens de Eerste Wereldoorlog, en de 
125ste geboortedag van de Vlaamse schrijver Paul van Ostaijen (1896-1928). 
Speelduur: 5:15. Boeknummer: 30117. 

17: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Lize Spit. Ik ben er niet. De wereld van een jonge vrouw in Brussel stort in wanneer 
haar vriend een psychiatrische stoornis krijgt. 
Speelduur: 16:48. Boeknummer: 29425. 
 
Aroa Moreno Durán. Dingen die je meeneemt op reis. Vertaald uit het Spaans. Als 
de dochter van Spaanse ballingen, die opgroeit in de DDR, verliefd wordt op een 
jongeman uit West-Duitsland laat zij alles in de steek. 
Speelduur: 3:51. Boeknummer: 29478. 
 
Sulaiman Addonia. Stilte is mijn moedertaal. Vertaald uit het Engels. Het leven 
van een meisje in een vluchtelingenkamp in Oost-Afrika. 
Speelduur: 7:33. Boeknummer: 29518. 
 
Lana Bastašić. Vang de haas. Bekroond met de European Union Prize for 
Literature 2020. Vertaald uit het Servisch. Na twaalf jaar krijgt de geëmigreerde Sara 
een verzoek van haar dominante jeugdvriendin uit Bosnië om samen met haar naar 
haar broer te zoeken, die na jaren vermissing is opgedoken in Wenen. 
Speelduur: 8:13. Boeknummer: 29520. 
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Yôko Ogawa. De geheugenpolitie. Vertaald uit het Japans. De bewoners van een 
eiland krijgen het steeds lastiger als steeds meer zaken vanwege staatswege 
verdwijnen. 
Speelduur: 10:01. Boeknummer: 29674. 
 
Amarylis De Gryse. Varkensribben. Tragikomisch, absurdistisch verhaal over een 
verlaten en vrijgevochten jonge vrouw die haar plaats in het leven probeert te 
veroveren; over zorgzaamheid, herinneringen, eenzaamheid en eten. 
Speelduur: 6:04. Boeknummer: 29717. 
 
Herman Brusselmans. Maanlicht van een andere planeet. Deel 4 van de reeks 
‘De man die werk vond’. Een paar dagen uit het leven van Louis Tinner, een 
zestigjarige alleenstaande inwoner van Gent, die niet veel anders doet dan roken, 
drinken, zijn medemensen observeren en beschimpen en dromen van een mooie 
Vespa uit zijn geboortejaar. 
Speelduur: 6:28. Boeknummer: 29750. 
 
Matt Haig. Middernachtbibliotheek. Vertaald uit het Engels. Na een 
zelfmoordpoging komt een jonge vrouw terecht in een andere dimensie: een soort 
bibliotheek waarin de boeken haar de kans geven parallelle levens uit te proberen, 
gebaseerd op andere keuzes dan die ze in haar oorspronkelijke leven heeft gemaakt. 
Speelduur: 9:50. Boeknummer: 29771. 
 
Laetitia Colombani. Het vrouwenpaleis. Vertaald uit het Frans. Een ode aan alle 
vrouwen die tegen de stroom in op hun doel afgaan en hun problemen overwinnen, 
met een bijzondere rol voor Blanche Peyron, stichtster van het Palais de la Femme te 
Parijs. 
Speelduur: 7:09. Boeknummer: 30174. 
 
Peter Høeg. Door jouw ogen. Vertaald uit het Deens. Als Peter zijn vriend Simon, 
die een zelfmoordpoging heeft gedaan, wil helpen, roept hij de hulp in van een oud-
klasgenoot die experimenten doet met het bewustzijn. 
Speelduur: 9:25. Boeknummer: 30176. 
 
Christophe Ono-dit-Biot. Een duik in de liefde. Gevolgd door ‘Een wonderlijk 
gemis’. Bekroond met de Grand prix du roman de l'Académie française, 2013 en de 
Prix Renaudot des lycéens 2013. Vertaald uit het Frans. Een kunstrecensent wordt 
verliefd op een internationaal beroemde fotografe met een complex karakter en een 
fascinatie voor haaien. 
Speelduur: 11:34. Boeknummer: 30194. 
 
Marie-Hélène Lafon. Het verhaal van de zoon. Bekroond met de Prix Renaudot, 
2020. Vertaald uit het Frans. Een jongen groeit op bij de zus en de zwager van zijn 
moeder en weet niet wie zijn vader is. 
Speelduur: 4:27. Boeknummer: 30248. 
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Elizabeth Wetmore. Valentijn. Vertaald uit het Engels. Een 14-jarig meisje dat 
geslagen en verkracht is, klopt bij een boerderij in Texas aan voor hulp; de gevolgen 
van de beslissing die de vrouw van de boer neemt beïnvloeden het leven van veel 
mensen. 
Speelduur: 10:26. Boeknummer: 30255. 
 
Franco Faggiani. De jongen die met wolken speelde. Vertaald uit het Italiaans. 
Een bejaarde professor en een jonge soldaat reizen aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog dwars door Italië met een lading kostbare kunstwerken die niet in 
handen van de Duitsers mag vallen. 
Speelduur: 10:01. Boeknummer: 30256. 
 
Britta Böhler. De juiste houding. Vertaald uit het Engels. Een Amerikaanse 
zakenman komt in gewetensproblemen als hij wordt gevraagd een teruggevonden 
beroemd schilderij te promoten. 
Speelduur: 6:01. Boeknummer: 304835. 
 
Martijn Jas. Mooie vrienden. Een man komt moeizaam voor zijn homoseksualiteit 
uit. 
Speelduur: 5:42. Boeknummer: 304849. 
 
Renée Van Marissing. Onze kinderen. Mia staat op het punt moeder te worden als 
haar vader overlijdt. Terwijl ze samen met haar zus zijn huis leegruimt, komen 
negatieve herinneringen boven en vraagt ze zich af of ze wel een goede moeder zal 
worden. 
Speelduur: 4:07. Boeknummer: 304851. 
 
Kira Wuck. Knikkerkoning. Door hun jeugd getraumatiseerde twintigers leven een 
vrij bestaan in het Amsterdam van de jaren zeventig; hun dochter blikt terug op hun 
jeugd en op hun worsteling met de verwachtingen van het leven en het ouderschap. 
Speelduur: 4:58. Boeknummer: 304875. 
 
Arie Storm. Schoonheidsdrift. Een schrijver bezoekt Londen, waar heden en 
verleden door elkaar gaan lopen en hij de romantische dichter Keats ontmoet, terwijl 
hij werkt aan een op Terschelling spelende komedie in de trant van de Britse auteur 
P.G. Wodehouse. 
Speelduur: 8:14. Boeknummer: 304879. 
 
Vonne Van der Meer. Naar Lillehammer. Wanneer een jonge Nigeriaanse vrouw de 
49-jarige Cécile vraagt om op haar dochtertje te passen, leert Cécile zichzelf en de 
Nigeriaanse cultuur kennen. 
Speelduur: 5:47. Boeknummer: 304880. 
 
Jón Kalman Stefánsson. Het geknetter in de sterren. Vertaald uit het IJslands. 
Een jongetje, dat zijn moeder heeft verloren en te maken krijgt met een stiefmoeder, 
is vaak eenzaam maar vindt troost bij zijn tinnen soldaatjes. 
Speelduur: 6:37. Boeknummer: 304882. 
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Deniz Kuypers. De atlas van overal. Na zo'n 20 jaar geen contact meer met hem te 
hebben gehad, gaat een zoon op zoek naar antwoorden op zijn vragen over het 
verleden en het leven van zijn Turkse vader en naar parallellen in hun levens. 
Speelduur: 9:53. Boeknummer: 304904. 
 
Carys Davies. Het missiehuis. Vertaald uit het Engels. Een Engelsman belandt in 
een stadje in het zuiden van India waar hij tot rust komt en geniet van de 
nalatenschap van de Engelse heerschappij. 
Speelduur: 7:28. Boeknummer: 304906. 
 
Reggie Baay. Het lied van de goden. Een in Oost-Indië tot slaaf gemaakte vrouw 
en een Amsterdamse wijnhandelaar vertellen beurtelings over hun leven in het 
eerste deel van de 18e eeuw. 
Speelduur: 10:18. Boeknummer: 304931. 
 
Rashid Novaire. De vooravond. Als haar familie zich eind jaren dertig opwerkt in de 
nazipartij en druk op haar uitoefent, komt de Duitse Trude, die als dienstmeisje in 
Nederland werkt, in een loyaliteitsconflict. 
Speelduur: 8:21. Boeknummer: 304933. 
 
Willie Zeldenrust. Schipperen. Een schippersvrouw vertelt over haar leven. 
Speelduur: 4:44. Boeknummer: 304940. 
 
Maria Van Wendel. De vrouwen van Léon. De dood van een vrouw heeft ernstige 
gevolgen voor het gezin dat zij achterlaat, haar man en dochter vervreemden van 
elkaar. 
Speelduur: 5:03. Boeknummer: 304958. 

18: Romantische boeken  

Ria Maes. Sara's grote verlies. Publicatie n.a.v. de VTM-serie Sara. Hans, de vader 
van Sara, lijdt al enkele jaren aan de ziekte van Alzheimer. Zijn gezondheidstoestand 
gaat op korte tijd zeer fel achteruit en Sara wordt in allerijl naar het 
verzorgingscentrum geroepen. Op haar zonnige terras komt Sara tot rust. Gelukkig 
heeft ze zo'n plekje, want de stress stijgt door alle kopzorgen over haar vader en de 
examenperiode die er opnieuw aankomt voor Sen. 
Speelduur: 4:05. Boeknummer: 29408. 
 
Ria Maes. Verrassende wending. Publicatie n.a.v. de VTM-serie Sara. Het 
nagelnieuwe atelier van Présence is compleet verwoest door een vandaal. Sara 
vraagt zich af wie men met deze aanval heeft willen treffen. Présence? Of nee, toch 
niet Sara persoonlijk? Sen denkt na over zijn toekomst en welke richting hij uit wil. Hij 
neemt daarin een belangrijke, maar ingrijpende beslissing. Hij hoopt ook nu op de 
steun van zijn ouders te kunnen rekenen. 
Speelduur: 3:58. Boeknummer: 29409. 
 
Sarah Morgan. Zomer in de Hamptons. Vertaald uit het Engels. Deel 5 van de 
reeks ‘Veel liefs uit Manhattan’. Als een vrouw na tien jaar weer oog in oog staat met 
haar ex-man, merkt zij dat de liefde nog niet verdwenen is. 
Speelduur: 11:53. Boeknummer: 29619. 
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Nora Roberts. Lentefeest. Vertaald uit het Engels. Na een mislukte relatie heeft 
Autumn zich totaal op haar werk gestort. Hoog tijd voor een vakantie, en het hotel 
van haar tante is daar de aangewezen plek voor! Helaas blijkt daar net een 
onwelkome gast te zijn ingetrokken: Lucas, de man die haar hart heeft gebroken! 
Speelduur: 10:16. Boeknummer: 29629. 
 
Lia Louis. Lieve Emmie Blue. Vertaald uit het Engels. Als Emmie Blue op haar 16e 
een ballon oplaat die in Frankrijk gevonden wordt door de 16-jarige Lucas, onstaat er 
tuissen de twee een bijzondere vriendschap, maar is er ook liefde? 
Speelduur: 11:17. Boeknummer: 30186. 
 
Julia Quinn. De hand van de gravin. De Netflix-serie Bridgerton werd geïnspireerd 
door deze reeks. Vertaald uit het Engels. Deel 5 van de reeks ‘De familie Bridgerton’. 
De 28-jarige ongehuwde Eloise Bridgerton krijgt van een weduwnaar uit mededogen 
een aanzoek. 
Speelduur: 12:24. Boeknummer: 30191. 
 
Beverly Lewis. Het zakhorloge. Vertaald uit het Engels. Deel 2 van de reeks ‘De 
familie Miller’. Als de buitenechtelijke dochter van een amish-man onverwacht bij 
haar stiefzus op de stoep staat, staat het leven van iedereen in het gezin op zijn kop. 
Speelduur: 10:22. Boeknummer: 304845. 
 
Klaartje Van Setten. Het geheim van Victoria. Josefien zet alles op alles om haar 
luxe chalet in Zwitserland draaiende te houden en zet zelfs haar relatie op het spel. 
Een toevallige ontmoeting brengt een geheim aan het licht. 
Speelduur: 9:58. Boeknummer: 304846. 
 
Jackie Van Laren. Lentegroen. Deel 1 van de reeks ‘Onder de bomen’. Tussen 
boswachter Sylvie, die met haar dochter naar een nieuwe boswachterij verhuist waar 
zij opdracht krijgt een landgoed open te stellen voor publiek, en de landgoedeigenaar 
ontstaat een bijzondere band. 
Speelduur: 10:33. Boeknummer: 304996. 

19: Satiren 

Aleksandra Lun. De palimpsesten. Vertaald uit het Spaans. Satire over een Poolse 
schrijver die in het Antarctisch schrijft en in een psychiatrische inrichting in Luik 
verblijft om hem daarvan te genezen, maar ondertussen komen er andere auteurs 
langs die de arts willen overtuigen van de waarde van het in een andere taal 
schrijven. 
Speelduur: 2:26. Boeknummer: 30180. 
 
Leen Van den Berg. Alles is krom. Een jongeman met dwangneurosen probeert 
zijn vriendin weer terug te krijgen. 
Speelduur: 5:24. Boeknummer: 30184. 
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J.A. Schasz. Reize door het Aapenland. Een man die door een bizarre samenloop 
van omstandigheden in het Apenland belandt waar apen spreken en denken als 
mensen, is er getuige van hoe de apen beraadslagen of ze échte mensen kunnen 
worden door hun staart af te hakken. Satirische roman uit 1788. 
Speelduur: 6:04. Boeknummer: 304850. 

20: Spionageromans 

Erika Robuck. De onzichtbare vrouw. Gebaseerd op het leven van geheim agent 
Virginia Hall. Vertaald uit het Engels. De Amerikaanse geheim agente Virginia Hall 
weet tijdens de Tweede Wereldoorlog uit handen van de Duitsers te blijven en 
Franse verzetsgroepen te bevoorraden en te reorganiseren. 
Speelduur: 11:41. Boeknummer: 29624. 

21: Streek- en familieromans 

Anne-Marie Hooyberghs. Bewijs het maar. Een jonge vrouw ontvlucht haar 
agressieve ex en maakt een treinreis door Europa in een gevarieerd gezelschap. 
Speelduur: 8:58. Boeknummer: 30242. 
 
Margreet Crispijn. De binnentuin. De bewoners van de Platanenlaan besluiten 
gezamenlijk een oude, vervallen tuin om te toveren tot een groentetuin. 
Speelduur: 6:16. Boeknummer: 304884. 
 
Liz Fenwick. Een zomer vol herinneringen. Vertaald uit het Engels. Om haar 
relatie met een bekende politicus te vergeten vlucht een jonge fotografe naar een 
verwaarloosd huis in Cornwall, waar haar tante, die aan vroege alzheimer lijdt, juist 
probeert niets te vergeten. 
Speelduur: 13:01. Boeknummer: 304912. 
 
Margriet Kousen. Zusje. Na de dood van hun moeder moeten drie zussen en een 
broer een besluit nemen over de toekomst van hun jongste zus die een meervoudige 
beperking heeft. 
Speelduur: 3:34. Boeknummer: 304943. 
 
Santa Montefiore. Een verre horizon. Vertaald uit het Engels. Deel 5 van De 
Deverill kronieken. Een journaliste krijgt opdracht de geschiedenis vast te leggen van 
de verdeelde familie Deverill en hun oude Ierse kasteel. 
Speelduur: 12:10. Boeknummer: 304997. 
 
Marie Lamballe. Hildes droom. Vertaald uit het Duits. Deel 1 van de Café Engel-
reeks. Een Duitse familie die na de Tweede Wereldoorlog hun artiestencafé probeert 
op te bouwen, wordt geconfronteerd met de komst van een geheimzinnig nichtje. 
Speelduur: 17:53. Boeknummer: 305000. 

22: Thrillers 

Belinda Bauer. Exit. Vertaald uit het Engels. Een man, die getuige is van de dood 
van een terminaal zieke patiënt, gaat op onderzoek uit om de dader te ontmaskeren. 
Speelduur: 10:25. Boeknummer: 29250. 
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Peter Thiessen. Julien, de worst & de zwarte man. Een man, die een 
teruggetrokken bestaan leidt, vindt bij zijn werk als lijkenwasser in de anus van een 
lijk een condoom met diamanten; vanaf dan staat zijn leven op z'n kop. 
Speelduur: 6:37. Boeknummer: 29419. 
 
Ragnar Jónasson. Poolnacht. Vertaald uit het IJslands. Deel 3 van de reeks ‘Ari 
Thór Arason’. Een jonge vrouw overlijdt in 1955 op een afgelegen plek op IJsland; 
jaren later tracht rechercheur Ari Thór te achterhalen wat er precies is gebeurd. 
Speelduur: 8:33. Boeknummer: 29503. 
 
Emma Rous. Het geheim van Raven Hall. Vertaald uit het Engels. Als een 
weeskind wordt opgenomen in het gezin van een leeftijdgenoot is dat het begin van 
tragische en geheimzinnige verwikkelingen. 
Speelduur: 8:54. Boeknummer: 29548. 
 
Katixa Agirre. Moeders zullen nooit. Een jonge schrijfster, die net moeder is 
geworden. wordt ertoe gedreven om te onderzoeken waarom Alice Espanet haar 
tweelingbaby's heeft vermoord. 
Speelduur: 7:25. Boeknummer: 29738. 
 
Linda Green. In een ogenblik. Vertaald uit het Engels. Een verschrikkelijke 
gebeurtenis brengt een 10-jarige jongen, die door zijn schoolgenoten als raar wordt 
gezien, samen met een vrouw van 59, die al meer dan 40 jaar voor haar schizofrene 
broer zorgt. 
Speelduur: 10:11. Boeknummer: 29755. 
 
Steven Van Belleghem. Eternal. Als in het jaar 2041 een hightechbedrijf een project 
introduceert waarmee mensen langdurig gezond kunnen blijven, wordt dit bedreigd 
door een complot dat door upgrading een ander doel nastreeft. 
Speelduur: 10:29. Boeknummer: 30179. 
 
Alex North. De schaduwvriend. Vertaald uit het Engels. Een man keert 25 jaar na 
de moord op een klasgenoot terug naar zijn geboorteplaats en ontdekt dat hij niet 
kan blijven vluchten voor zijn verleden. 
Speelduur: 10:37. Boeknummer: 30181. 
 
Lulu Taylor. Winterhuis. Vertaald uit het Engels. Een vrouw gaat met haar man in 
een oud landhuis wonen, maar er heerst een nare sfeer in het huis. 
Speelduur: 14:14. Boeknummer: 30238. 
 
Anja Feliers. Huid tegen huid. Deel 2 van de Caro Westerhof-reeks. Als medium 
Caro op een wandeling beelden krijgt van een wenend meisje en een kind linkt ze 
haar visioen aan de verdwijning van een 16-jarig meisje uit de buurt. 
Speelduur: 9:03. Boeknummer: 30254. 
 
Will Dean. De jacht. Vertaald uit het Engels. Deel 1 van de Tuva-reeks. Als een 
slaperig Zweeds stadje wordt opgeschrikt door twee moorden ziet een journaliste 
haar kans om haar carrière een boost te geven. 
Speelduur: 10:40. Boeknummer: 304743. 
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Elvin Post. De cursus. Als Carol Arrington probeert om een boek van de grond te 
krijgen, ontstaat er een strijd op leven en dood. 
Speelduur: 12:47. Boeknummer: 304799. 
 
Tomas Ross. Indisch requiem. In 1949 raakt Arnie Springer betrokken bij intriges 
rond de onafhankelijkheidstrijd van Nederlands-Indië. 
Speelduur: 20:38. Boeknummer: 304873. 
 
Camille Jacobs. De waarheid. Een inspecteur van de Genkse politie krijgt te maken 
met enkele moorden. 
Speelduur: 9:47. Boeknummer: 304900. 
 
James Patterson. De kustmoorden. Vertaald uit het Engels. Michael vindt een 
onbekende vrouw dood in zijn badkuip. Volgens de politie kende hij het slachtoffer. 
Speelduur: 14:34. Boeknummer: 304902. 
 
Corine Hartman. De nieuwe dood. Deel 3 van de Faye van Laar-reeks. Een thriller 
over leven en gezondheid, en de toekomst van de mens. 
Speelduur: 8:54. Boeknummer: 304911. 
 
Charlotte Link. Leugenaar. Vertaald uit het Duits. Deel 1 van de Kate Linville & 
Caleb Hale-reeks. De raadselachtige moord op een voormalig politieman zet zijn 
omgeving compleet op het verkeerde spoor. 
Speelduur: 15:47. Boeknummer: 304934. 
 
Nicci French. Wie niet horen wil. Vertaald uit het Engels. Een jonge, gescheiden 
moeder maakt zich zorgen over het plotseling agressieve gedrag van haar dochtertje 
en denkt dat zij getuige is geweest van iets gewelddadigs. 
Speelduur: 11:35. Boeknummer: 304938. 
 
Harlan Coben. Win. Vertaald uit het Engels. Win Lockwoods nichtje Patricia werd 
twintig jaar geleden ontvoerd. Nu is hij eindelijk de dader op het spoor. 
Speelduur: 11:09. Boeknummer: 304950. 
 
Suzanne Vermeer. Zomeravond. Als Lauren Martens 12 jaar na de dood van haar 
zus de kans krijgt om achter de waarheid te komen, blijkt dit echter complexer en 
gevaarlijker dan zij had verwacht. 
Speelduur: 9:40. Boeknummer: 304953. 
 
M.J. Arlidge. Niemand zeggen. Deel van de Helen Grace-reeks.  
Helen Grace moet drie heel verschillende moordzaken oplossen. 
Speelduur: 11:04. Boeknummer: 304961. 
 
Karin Slaughter. Valse getuige. Vertaald uit het Engels. Leigh en haar zus Callie 
zijn geen slechte mensen, maar op een avond meer dan twintig jaar geleden hebben 
ze iets vreselijks gedaan. Het resulteerde in een leven dat getekend werd door 
schuldgevoelens, verraad en geheimen. Jaren later heeft Leigh, inmiddels werkzaam 
bij een succesvol advocatenkantoor, de herinneringen aan die avond verdrongen. 
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Tot ze tegen haar wil gedwongen wordt om een nieuwe cliënt aan te nemen en de 
grond onder haar voeten wegvalt. Want de man weet wat er destijds is gebeurd.  
Speelduur: 19:29. Boeknummer: 305004. 

23: Verhalen 

J.M.A. Biesheuvel. Vroeger schreef ik: gevonden verhalen. Selectie van niet 
eerder gebundelde verhalen en verhalen gevonden na de dood van de auteur (1939-
2020). 
Speelduur: 9:39. Boeknummer: 304874. 
 
Roos Van Rijswijk. De dwaler. In 20 verhalen schetst de auteur een wereld die in 
zekere zin lijkt op de onze maar het toch niet is. 
Speelduur: 4:30. Boeknummer: 304907. 

24: Boeken voor jongvolwassenen  

Tomi Adeyemi. Vrees en wraak. Vertaald uit het Engels. Deel 2 van de reeks ‘The 
Orïsha Legacy’. Het is Zélie, een maji vanwege haar zwarte huid en witte haar, gelukt 
de magie terug te brengen in Orïsha. Maar niet alleen de vervolgde maji, ook hun 
onderdrukkers beschikken nu weer over hun magie. Amari vecht mee met de maji, 
maar haar broer en toekomstig koning Inan is een geduchte vijand. 
Speelduur: 13:59. Boeknummer: 30230. 
 
Kaat De Kock. Weerstand. Een meteorietinslag dreigt al het leven op aarde te 
vernietigen. Sarah en haar vriend Daniel aarzelen: nemen ze een zelfmoordpil of 
halen ze tot het laatste moment alles uit het leven? Als ze voor het laatste kiezen, 
ontdekken ze dat de situatie heel anders is dan ze dachten. 
Speelduur: 3:52. Boeknummer: 29752. 
 
Sara Biren. Op glad ijs. Vertaald uit het Engels. Holland Delviss kan heel goed 
ijshockeyen en zit in het jongensteam. Niet iedereen is daar blij mee en co-captain 
Wes werkt op haar zenuwen. Maar als er iets naars gebeurt, blijkt Wes haar grootse 
bondgenoot te zijn. 
Speelduur: 8:46. Boeknummer: 29401. 
 
Guido Eekhaut. De belofte van Infinity. Deel 2 van de Enigma-reeks. De Nomade-
reeks en de Enigma-reeks van Guido Eekhaut vormen samen één verhaal. De 
gebeurtenissen uit de Nomade-serie spelen zich af 2000 jaar na de gebeurtenissen 
uit de Enigma-serie. Britt is al acht maanden aan boord van het ruimteschip Bernardo 
Soares. Samen met de menselijke robots Turing en met de Kraken, mysterieuze 
buitenaardse wezens, is ze op weg naar de dwergplaneet Makemake. Maar iedereen 
aan boord heeft zo zijn eigen belangen. 
Speelduur: 8:07. Boeknummer: 30231. 
 
Inge Verbruggen. Labyrint. Ava, Boston en Benthe beleven een angstige filmnacht 
op school. De hele klas mag blijven slapen, maar vanwege een ernstig ongeluk kijkt 
Benthe thuis via een webcam mee. Als de enge film plotseling hapert verschijnt een 
boodschap op het scherm: Truth and dare. Wie zit achter dit afschuwelijke spel? 
Speelduur: 6:33. Boeknummer: 29745. 
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Holly Jackson. Moordgids voor lieve meisjes. Vertaald uit het Engels. Vijf jaar 
geleden verdween in een Engels dorp de 17-jarige Andie Bell. Vlak daarna bekent 
haar vriendje Sal dat hij haar heeft vermoord en pleegt zelfmoord. Andie's lichaam 
wordt echter nooit gevonden. Pip heeft altijd geloofd dat Sal onschuldig is. Ze besluit 
haar profielwerkstuk over de zaak schrijven, maar lukt dat zonder zelf gevaar te 
lopen? 
Speelduur: 12:42. Boeknummer: 30177. 
 
Hilde Van Cauteren. Het sleutelbeengebaar. Botan werkt in een robotfabriek. Hij 
doet zich voor als zorgrobot om niet als illegaal het land uitgezet te worden. Zo komt 
hij terecht bij de gehandicapte Yuki, die hij moet verzorgen. Maar als ook zij haar 
rechten dreigt kwijt te raken, komt hij opnieuw in de problemen. 
Speelduur: 5:17. Boeknummer: 29482. 

Deel 2: Informatieve boeken 

1: Criminaliteit en justitie  

Lionel D. Terroristenjager: in het hart van de Speciale Eenheden. Persoonlijk 
verhaal van een veteraan van het Speciaal Interventie Eskadron, het eliteteam van 
de Belgische federale politie dat zich richt op zware criminelen en terroristen, onder 
meer van Islamitische Staat. 
Speelduur: 10:51. Boeknummer: 29761. 
 
Simon Kuper. De vrolijke verrader: een KGB-spion uit Rotterdam. Vertaald uit 
het Engels. Biografie van de dubbelspion George Blake (1922-2020). 
Speelduur: 8:12. Boeknummer: 304834. 

2: Eten en drinken 

Hannah Vreugdenhil. Intermittent fasting doe je zo!: met betaalbare 
weekmenu's, lekkere recepten en handige tips. Intermittent fasting is voor velen 
de oplossing voor gezond gewichtsverlies, minder keuzestress en een fitte levensstijl. 
Maar hoe pak je het aan in de praktijk? Hannah Vreugdenhil, ervaringsdeskundige 
en levensstijlcoach, geeft in dit boek een plan waar je direct mee aan de slag kunt. 
Speelduur: 7:30. Boeknummer: 304795. 

3: Filosofie  

Marc Van Dijk. Het wonder van betekenis. Op zoek naar geluk en wijsheid met 
Paul van Tongeren. 
Speelduur: 6:15. Boeknummer: 304949. 
 
Ignaas Devisch. Vuur: een vergeten vraagstuk. Cultuurhistorisch betoog over het 
oplossen van onze energieproblemen door een transitie naar zonne-energie. 
Speelduur: 7:42. Boeknummer: 30240. 
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4: Geschiedenis  

Irene Vallejo. Papyrus: een geschiedenis van de wereld in boeken. Vertaald uit 
het Spaans. Associatieve reis door de geschiedenis van de boekenwereld, van de 
komedies van Aristophanes tot Charlie Chaplin en het theater van de lach.  
Speelduur: 20:10. Boeknummer: 304942. 
 
Gaston Durnez. De lach van Chesterton: portret van een geestige pennenridder 
in gevecht met moderne draken. Portret van de Britse schrijver G.K. Chesterton 
(1874-1936). 
Speelduur: 8:05. Boeknummer: 30244. 
 
Marjoleine Kars. Bloed in de rivier: het onbekende verhaal van de massale 
slavenopstand in een Nederlandse kolonie. Vertaald uit het Engels. Geschiedenis 
van de slavenopstand in 1763-1764 in de Nederlandse kolonie Berbice (het huidige 
Guyana). 
Speelduur: 14:57. Boeknummer: 304817. 
 
Tom Buijtendorp. De gouden eeuw van de Romeinen in de Lage Landen. 
Overzicht van Nederland in de tweede eeuw na Christus, een bloeiperiode toen het 
gebied ten zuiden van de Rijn deel uitmaakte van het Romeinse rijk. 
Speelduur: 10:43. Boeknummer: 304927. 
 
Abdelkader Benali. De stilte van de ander: over hoe stilte ons overeind houdt. 
De auteur vertelt over raakvlakken tussen historische ervaringen van Marokkanen en 
Nederlanders, met als uitgangspunt de jodenvervolging voor en tijdens de Tweede 
Wereldoorlog; waartoe zou de status van Marokkanen als zondebok voor allerlei 
problemen in Nederland kunnen leiden? 
Speelduur: 1:35. Boeknummer: 304954. 
 
Thomas Geve. De jongen die Auschwitz tekende: een unieke kampgetuigenis in 
woorden en tekeningen. Eerder verschenen onder de titels: 'Youth in chains' (1958) 
en 'Guns & barbed wire' (1987). Vertaald uit het Engels. Autobiografisch relaas van 
een joodse jongen die tijdens de Holocaust verschillende concentratiekampen 
overleefde en zijn herinneringen vastlegde in geschrift en tekeningen. 
Speelduur: 10:12. Boeknummer: 30246. 
 
Wendy Lower. Het ravijn: een foto, een gezin en de verborgen werkelijkheid 
van de Holocaust. Vertaald uit het Engels. Verslag van de zoektocht naar de daders 
en slachtoffers op een foto van een moordpartij tijdens de Holocaust in Oekraïne 
gedurende de Tweede Wereldoorlog. 
Speelduur: 7:17. Boeknummer: 304959. 
 
Roeland Hermans. Zusters in oorlog: leven en lijden in het klooster tijdens de 
bezetting. Het oorlogsverhaal van de 50.000 kloosterzusters en van de duizenden 
patënten en meisjesleerlingen onder hun hoede. 
Speelduur: 6:50. Boeknummer: 30189. 
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Johan Op de Beeck. Leopold II: het hele verhaal. Levensbeschrijving van de 
Belgische koning (1835-1909), vanaf 1865 tot aan zijn overlijden monarch over 
België en sinds 1885 soeverein over Congo-Vrijstaat. 
Speelduur: 34:06. Boeknummer: 30178. 
 
Wally De Lang. De razzia's van 22 en 23 februari 1941 in Amsterdam: het lot 
van 389 Joodse mannen. Onderzoek naar wie de 400 Joodse mannen waren die in 
februari 1941 tijdens razzia's werden opgepakt en wat hun lot was; de razzia's 
leidden tot de Februaristaking. 
Speelduur: 10:01. Boeknummer: 304905. 
 
Elise Wensvoort-Oranje. De zoektocht naar Lexa. De joodse Lexa Nordheimer 
wordt op driejarige leeftijd samen met haar ouders en grootouders tijdens de razzia 
van 29 september 1943 opgepakt. Nadat eerst haar grootouders en vader overleden 
zijn, wordt Lexa in 1945 met haar moeder door de nazi's op de trein gezet. Later 
bekend als 'Het Verloren Transport'. Lexa's moeder overlijdt op deze tocht, maar 
Lexa is spoorloos. Het boek verhaalt de speurtocht naar wat er met Lexa is gebeurd. 
Speelduur: 8:41. Boeknummer: 304908. 
 
Margalith Kleijwegt. Verdriet en boterkoek: hoe de oorlog is verdwenen. 
Familiegeschiedenis van drie generaties Nederlandse joden en hun verwerking van 
de Tweede Wereldoorlog, leidend tot het opkomen tegen discriminatie en onrecht. 
Speelduur: 5:40. Boeknummer: 304960. 
 
Daniela Hooghiemstra. Om de liefde voor de troon: het dynastieke avontuur 
van Prinses Irene en Prins Carlos Hugo 1964-1980. Reconstructie van het 
huwelijk van prinses Irene met Carlos Hugo van Bourbon-Parma in 1964, de aanloop 
daartoe en hun gezamenlijke project om Spaans koningspaar te worden en het 
mislukken daarvan. 
Speelduur: 9:28. Boeknummer: 304865. 
 
Erik Larson. Churchill en de Blitz: de grandioze misère. Vertaald uit het Engels. 
Verslag over Churchills eerste jaar als premier bij aanvang van de Tweede 
Wereldoorlog (1940). 
Speelduur: 25:55. Boeknummer: 30257. 
 
Arie Kok. Biografie van de Zuiderzee: 850 jaar geschiedenis in 25 verhalen. 
Geschiedenis van de Zuiderzee vanaf het ontstaan in 1170 als gevolg van een 
stormvloed tot aan de voltooiing van de Afsluitdijk in 1932, aan de hand van verhalen 
over de visserij, de zeevaart en het leven in omringende steden en dorpen.  
Speelduur: 8:30. Boeknummer: 304920. 
 
Philip Dröge. Moederstad: Jakarta, een familiegeschiedenis. Een geschiedenis 
van de stad Jakarta, waar de auteur op basis van archiefonderzoek belevenissen 
van zijn voorouders doorheen vlecht en die koppelt aan internationale ontwikkelingen 
als slavernij, crises en oorlogen. 
Speelduur: 14:50. Boeknummer: 304839. 
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Coen Verbraak. De Molukkers: een vergeten geschiedenis. Geschiedenis van de 
Molukkers die na de Tweede Wereldoorlog en de Indonesische 
onafhankelijkheidsstrijd gedwongen naar Nederland kwamen en daar vol onbegrip en 
op erbarmelijke wijze werden ontvangen. 
Speelduur: 5:15. Boeknummer: 305001. 

5: Gezondheid 

Bart Morlion. Pijn: beter leren leven met pijn. Uitvoerige informatie over oorzaak, 
achtergronden en multidisciplinaire behandeling van chronische pijn. 
Speelduur: 9:06. Boeknummer: 30233. 
 
Jaap Goudsmit. Vrij van Corona: het begin van een nieuw tijdperk. Overzicht 
van het wetenschappelijk onderzoek naar virussen, met name het coronavirus. 
Speelduur: 7:23. Boeknummer: 304861. 
 
Piet Hoebeke. De staat van de prostaat. Praktische en medische informatie over 
de functie van de prostaat en de mogelijke aandoeningen bij dit orgaan. 
Speelduur: 3:10. Boeknummer: 29614. 
 
Johan Swinnen. Kanker: 100 vragen en antwoorden. In samenwerking met Kom 
op tegen Kanker en het Antikankerfonds. Johan Swinnen, de beweging Kom Op 
Tegen Kanker en het Antikankerfonds dat focust op internationaal gedragen 
wetenschappelijk onderzoek hebben een perfect zicht op de vragen die 
kankerpatiënten en hun geliefden zich stellen. Op de 100 meest gestelde vragen 
geven zij in dit boek uitgebreid antwoord. 
Speelduur: 8:51. Boeknummer: 29481. 
 
Roel Coutinho. Vaxx: hoe vaccinaties onze wereld beter hebben gemaakt. Je 
hoeft niet ver terug in de tijd te gaan om een beeld te krijgen van de ontwrichtende 
effecten die infectieziekten in het verleden wereldwijd hebben gehad. Ook al denkt 
menig antivaxer er anders over, dankzij de preventieve werking van 
vaccinatieprogramma’s hebben wij ons van ernstige kinderziekten bevrijd en zijn ook 
ouderen steeds beter beschermd.  
Speelduur: 8:42. Boeknummer: 304891. 

6: Landen, volkeren en reizen 

Tamar Valkenier. Fulltime avonturier: over alles achterlaten en de zoektocht 
naar ultieme vrijheid. Autobiografische beschrijving van een wereldreiziger die alles 
had wat haar hartje begeerde, maar door haar grote drang naar avontuur alle 
zekerheden overboord gooit. 
Speelduur: 9:06. Boeknummer: 304944. 
 
Daphne Deckers. Uitwaaien: geluk dicht bij huis. Reisgids over allerlei mooie en 
bijzondere dingen die Nederland te bieden heeft. 
Speelduur: 11:10. Boeknummer: 304877. 
 
 



19 
 

7: Maatschappij  

Jean Paul Van Bendegem. Wijs, grijs & puber: pleidooi voor de burgerlijk 
ongehoorzame senior. Ingelezen door de auteur. Ouder worden is – zo zegt men 
vaak – een aflopende zaak, meer van hetzelfde, steeds minder. Niets is minder waar. 
De senior bezit wijsheid, resultaat van een levenslange ervaring, een unieke bron 
van inzicht. De senior wordt bovendien het eeuwige leven beloofd want ziekte en 
vergrijzing zullen tot het verleden behoren. Toch is er de gedachte dat de oudere een 
last is, een kost voor de samenleving. In dit essay wordt de relatie omgekeerd: de 
senior is een puber die burgerlijk ongehoorzaam hoort te zijn. 
Speelduur: 5:28. Boeknummer: 30119. 
 
Frits De Lange. Eindelijk volwassen: de wijsheid van de tweede levenshelft. 
Een visie op het leven in de tweede levenshelft, waarin door rijping van wijsheid nog 
steeds groei en ontwikkeling mogelijk is. 
Speelduur: 5:41. Boeknummer: 304903. 
 
Ayaan Hirsi Ali. Prooi: immigratie, islam en de uitholling van de rechten van 
vrouwen. Vertaald uit het Engels. Publicatie over de samenhang tussen toename 
van immigratie uit Islamitische landen en aantasting van de rechten van vrouwen. 
Speelduur: 11:19. Boeknummer: 304883. 
 
Christel Don. Afstandsmoeders: over vrouwen die gedwongen hun kind 
afstonden 1956-1984. Over vrouwen die gedwongen hun kind afstonden in de jaren 
1956-1984. 
Speelduur: 6:35. Boeknummer: 304857. 
 
Nadav Eyal. Revolte: de wereldwijde opstand tegen globalisering. Vertaald uit 
het Engels. Sociaaleconomische en sociaal-culturele analyse die een antwoord wil 
geven op de vraag waarom wereldwijd burgers in opstand komen tegen nationale en 
internationale machtsstructuren. 
Speelduur: 16:26. Boeknummer: 29612. 
 
Ellen Dictus. Het duurzame gezin: een gelukkige, gezonde en groene 
levensstijl. Voorbeelden van duurzamer leven, met veganistische recepten. 
Speelduur: 6:04. Boeknummer: 30235. 

8: Natuur, planten en dieren 

Eva Meijer. Vuurduin. Aantekeningen bij een wereld die verdwijnt. 
Speelduur: 2:14. Boeknummer: 304937. 
 
Pim Niesten. Een jaar op stap door het wilde België: mijn dagboek uit Onze 
Natuur. Persoonlijke belevenissen van een Belgische filmmaker en bioloog (1980) 
tijdens een jaar lang filmen in de Belgische natuur. 
Speelduur: 5:35. Boeknummer: 29437. 
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Liesse Ella Van der Velden. Kamerkatten: alles wat je moet weten om je kat 
binnen perfect gelukkig te maken. Tips en adviezen voor de verzorging van 
huiskatten die niet of nauwelijks buiten komen. 
Speelduur: 3:59. Boeknummer: 29531. 
 
Valerie Trouet. Wat bomen ons vertellen: een geschiedenis van de wereld in 
jaarringen. Bekroond met de Jan Wolkersprijs 2020. Vertaald uit het Engels. Verslag 
van onderzoek op locaties over de hele wereld naar de geschiedenis van 
houtgebruik, ontbossing en klimaatverandering aan de hand van jaarringen van 
bomen. 
Speelduur: 12:33. Boeknummer: 30239. 

9: Opvoeding en onderwijs 

Klaar Hammenecker. Wat elk kind nodig heeft: 5 basics voor krachtig 
ouderschap. Uitleg van de vijf basisprincipes van een goede opvoeding. 
Speelduur: 7:23. Boeknummer: 29613. 

10: Politiek 

Ewald Engelen. Ontwaak!: kom uit uw neoliberale sluier. Bespreking van de 
vraag waarom de boze Nederlandse burger de politiek niet afrekent op het 
decennialange neoliberale beleid, ondanks de groeiende onvrede daarover. 
Speelduur: 6:52. Boeknummer: 304892. 
 
Wim Voermans. Het land moet bestuurd worden. Met nagelaten werk van 
Bastiaan Jan Ader. Beantwoording van de vraag hoe in een land van minderheden, 
waarin voortdurend wordt overlegd en gepolderd, toch daadkrachtig kan worden 
bestuurd. 
Speelduur: 10:50. Boeknummer: 304951. 
 
John Bercow. Unspeakable: speaker van het Lagerhuis over de Britse politiek 
en de brexit. Vertaald uit het Engels. Autobiografie van de Britse politicus, van 2009 
tot 2019 voorzitter van het Britse Lagerhuis, met een terugblik op zijn politieke 
carrière en een waardering van vooraanstaande personen in de huidige Britse 
politiek. 
Speelduur: 18:20. Boeknummer: 30175. 
 
 
Dan Morain. Kamala's pad: een Amerikaans leven. Vertaald uit het Engels. 
Biografie van Kamala Harris, die in 2021 vice-president van de VS werd, waarin zij 
naar voren komt als een ambitieuze vrouw die haar carrière ver vooruit plande en 
een netwerker pur sang. 
Speelduur: 11:50. Boeknummer: 30190. 

11: Psychologie 

Shauna Shapiro. Goede morgen ik hou van jou: reset je brein met mindfulness 
en zelfcompassie voor meer ontspanning en geluk. Vertaald uit het Engels. 
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Praktisch boek met persoonlijke verhalen van de auteur en vele oefeningen om 
aandachtig leven in de praktijk te brengen. 
Speelduur: 9:06. Boeknummer: 304840. 
 
Chloé De Bie. En ze leefden nog lang en gelukkig: de onvermijdelijke valkuilen 
van de liefde. Adviezen voor koppels bij relationele en seksuele zorgen, ook 
inspiratie voor singles. 
Speelduur: 11:52. Boeknummer: 30183. 
 
Marte Kaan. Moeder natuur: waarom liefde altijd tekortschiet. De onlosmakelijke 
verstrengeling van liefde en verlies wordt verkent met inzichten uit films, romans, 
gedichten, muziek en eigen ervaringen. 
Speelduur: 4:19. Boeknummer: 304794. 

12: Religie en spiritualiteit 

Paus Franciscus. De nacht is het donkerst even voor de dag begint: zijn 
mooiste citaten over hoop. Samengesteld door Tom Zwaenepoel. Citaten uit de 
toespraken van paus Franciscus. 
Speelduur: 1:32. Boeknummer: 30250. 

13: Sport  

Johny Vansevenant. Het jaar van Eddy Merckx 69. Overzicht in woord en beeld 
van het topjaar 1969 van de Belgische wielerkampioen Eddy Merckx.  
Speelduur: 17:29. Boeknummer: 30228. 

14: Varia 

Abraham Loeb. Buitenaards: het eerste teken van leven van een buitenaardse 
beschaving. Vertaald uit het Engels. Bespreking door een vooraanstaand 
sterrenkundige van zijn idee dat een in 2018 in ons zonnestelsel waargenomen 
object afkomstig zou kunnen zijn van een buitenaardse beschaving. 
Speelduur: 8:43. Boeknummer: 304922. 

Deel 3: Boeken in het Engels  
 
John Green. Turtles all the way down. Aza lijdt aan smetvrees. Ze gaat met haar 
beste vriendin Daisy op zoek naar een verdwenen miljonair en komt in aanraking met 
diens zoon. Maar haar stoornis zit haar nieuwe gevoelens in de weg. 
Speelduur: 8:12. Boeknummer 800078. 

Deel 4: Boeken in het Frans 
 
Amélie Nothomb. Les aérostats. Ange, 19 en studente moet de 16-jarige Pie 
leesles geven. Pie is dyslectisch en leest niet. Ange laat Pie de macht van literatuur 
ontdekken via de Ilias en de Odyssée. Tijdens de lessen worden ze door de vader 
geobserveerd. Speelduur: 2:13. Boeknummer: 800077.  


