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Deel 1: Romans 

1: Biografische romans 

Tatiana De Rosnay. 

Manderley voor altijd. 

Vertaald uit het Frans. Biografie van de Engelse schrijfster Daphne Du Maurier (1907-1989). 

Speelduur: 13:46. Boeknummer: 26017. 

J.D. Vance. 

Hillbilly Blues : een memoir over een familie en een cultuur in crisis. 



Vertaald uit het Engels. Een jonge advocaat, opgeleid aan Yale, vertelt over het leven van 

arme Amerikanen in Kentucky en Ohio, met geweld en verslavingen, en hoe hij aan de 

armoede ontsnapte. 

Speelduur: 9:42. Boeknummer: 26339. 

Guus Middag. 

Met een bevroren jas en een geleend tientje : herinneringen van Thérèse Cornips. 

Biografische schets van vertaalster Thérèse Cornips, aan de hand van een vijfentwintigtal 

uitvoerige gesprekken met haar, gevoerd tussen 2011 en 2014. 

Speelduur: 8:46. Boeknummer: 26395. 

2: Detectives 

Herman De Jonghe. 

Ondergrond. 

Na een bomaanslag op een in een Mechels kraakpand ondergedoken Burundese familie 

begint een cover up operatie die het leven van een aantal mensen overhoop haalt en voor 

hen tot dramatische gevolgen zal leiden. 

Speelduur: 13:43. Boeknummer: 26359. 

Toni Coppers. 

De jongen in het graf : een Liese Meerhout-thriller. 

Hoofdinspecteur Masson van commissaris Liese Meerhout bijt zich vast in de zaak rondom 

ontvoerde, misbruikte en afgeslachte kinderen, omdat hij ervan overtuigd is dat er niet zes 

maar zeven kinderen omgebracht zijn, maar de seriemoordenaar blijft ontkennen. 

Speelduur: 10:04. Boeknummer: 26378. 

Jos Pierreux. 

Niets erger dan spijt.  

Bekroond met de Hercule Poirotprijs. Na de aanslagen in Parijs is in België terreurdreiging 

niveau 3 uitgeroepen als inspecteur Luk Borré in Knokke op zoek is naar de verkrachter van 

twee tienermeisjes en ook persoonlijke zorgen heeft om zijn hoogbejaarde moeder. 

Speelduur: 12:48. Boeknummer: 26383. 

3: Hoorspelen 

Hans Devroe. 

Een voorgevoel. 

's Nachts worden volksvertegenwoordiger Vandervoorde en zijn echtgenote, beiden 

veertigers, uit hun slaap gewekt door de telefoon. Geen van beiden, is om uiteenlopende 

redenen, aanvankelijk bereid de hoorn op te nemen. Ze verliezen zich in allerlei gissingen, 

waardoor hun problemen aan de oppervlakte komen. Zo wordt in dit hoorspel de telefoon 

een katalysator van conflicten. 

Speelduur: 0:14. Boeknummer: 26230. 

Günter Eich. 

De branding voor Setúbal. 

Het gaat in dit hoorspel om de Portugese dichter Luís de Camões en zijn jeugdminnares 

Dona Catarina de Ataíde, die de oorzaak van 's dichters verbanning van het Portugese hof 

was en die zelf voor de duur van twintig jaar naar het kuststadje Setúbal werd verbannen. 

Speelduur: 1:15. Boeknummer: 26231. 

Helmut Eisendle. 

Biljart. 

We luisteren naar Fred en Tom tijdens het biljarten, ze spreken over algemeenheden en 



gaan filosofische beschouwingen niet uit de weg, het een en ander levert een 

onderhoudende dialoog op. 

Speelduur: 0:44. Boeknummer: 26232. 

Leo Goldman. 

Aan een onbekende vrouw. 

Een oude joodse horlogemaker ergens in een grote stad, vertelt een toevallige klant, een 

journalist, een wonderbaarlijke geschiedenis. Hij haalt een oorlogsherinnering op aan een 

jonge Joodse verpleegster, die er in slaagde lange tijd onbekommerd te werken in een 

militair ziekenhuis van de Duitse bezetters, terwijl zij gelijktijdig fungeerde als 

inlichtingsagente voor een geheime verzetsgroep. 

Speelduur: 0:46. Boeknummer: 26233. 

Fernand Handtpoorter. 

Paartijd. 

Vera en Eric zijn tien jaar getrouwd. Tien jaar rimpelloos huwelijksleven, zegt Vera, maar 

haar echtgenoot deelt die zienswijze niet onvoorwaardelijk. Hij is architect, en de sleur van 

het beroepsleven heeft zijn idealistische romantisme aardig afgestompt. 

Speelduur: 0:15. Boeknummer: 26234. 

4: Psychologische romans 

Leïla Slimani. 

Een zachte hand. 

Bekroond met de Prix Goncourt. Vertaald uit het Frans. De nanny van Mila en Adam, een 

weduwe met een traumatisch verleden, wordt manisch depressief als ze het einde van haar 

baan ziet naderen omdat de kinderen naar school gaan. 

Speelduur: 5:35. Boeknummer: 26214. 

Luigi Ballerini. 

Volmaakt. Onvolmaakt. 

Vertaald uit het Italiaans. Drie tieners zijn uitgekozen om deel te nemen aan de Grote 

Talentenshow, een jaarlijkse zoektocht naar de meest Volmaakte persoon. Maar zijn Hera V, 

Adon V en Maat V wel zo Volmaakt als ze lijken? 

Speelduur: 9:29. Boeknummer: 26316. 

Katja Lange-Müller. 

Draaideur. 

Vertaald uit het Duits. Een oudere, Duitse vrouw kijkt terug op haar leven, met als leidraad 

de naoorlogse jaren. 

Speelduur: 5:01. Boeknummer: 26353. 

5: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Tim Parks. 

In extremis. 

Vertaald uit het Engels. Aan het sterfbed van zijn moeder laat een 50-jarige zoon zich steeds 

weer afleiden van wat hij werkelijk wil. 

Speelduur: 13:01. Boeknummer: 26145. 

João Ricardo Pedro. 

Onderweg. 

Vertaald uit het Portugees. Een jongeman probeert het leven van zijn zus te reconstrueren 

na een treinongeluk. 

Speelduur: 5:46. Boeknummer: 26149. 



Lisa Wingate. 

Kinderen van de rivier. 

Vertaald uit het Engels. Deze roman is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van 

weeshuisdirecteur Georgia Tann, die kinderen uit arme gezinnen ontvoerde en verkocht aan 

rijke families. 

Speelduur: 13:23. Boeknummer: 26154. 

Lina Meruane. 

Rood zien. 

Vertaald uit het Spaans. Een vrouw raakt blind door netvliesbloedingen en wordt in de eerste 

weken daarna overvallen door vragen wat dat betekent voor haar leven. 

Speelduur: 6:27. Boeknummer: 26156. 

Dorthe Nors. 

Spiegel spiegel schouder. 

Vertaald uit het Deens. In een poging de eenzaamheid te ontvluchten, probeert Sonja haar 

rijbewijs te halen. Herkenbare situaties van een 40+ vrouw die ondanks tegenslagen iets van 

het leven tracht te maken. 

Speelduur: 5:13. Boeknummer: 26032. 

Nadia Dala. 

De biecht. 

Een ontslagen, depressieve journaliste krijgt hoop op een comeback als ze wordt gevraagd 

haar oudere zus, die in de gevangenis zit, te interviewen, maar het interview maakt oud zeer 

los. 

Speelduur: 3:14. Boeknummer: 26174. 

Elisabeth Åsbrink. 

1947. 

Vertaald uit het Zweeds. Door de ogen van een aantal personages schetst de auteur de 

mondiale gebeurtenissen van het jaar 1947. 

Speelduur: 7:31. Boeknummer: 26190. 

Willy Bogaerts. 

Stille mannen. 

Familiekroniek waarin de oorsprong van een familiemysterie wordt onderzocht. 

Speelduur: 9:16. Boeknummer: 26207. 

Sien Volders. 

Noord. 

Een jonge Canadese zilversmid reist af naar een afgelegen stadje in Yukon Territory om grip 

op haar leven te krijgen. 

Speelduur: 5:34. Boeknummer: 26218. 

6: Thrillers 

Sandra Brown. 

De laatste zet. 

Vertaald uit het Engels. Billy Panella heeft door valse investeringen van anderen 30 miljoen 

dollar verduisterd met de hulp van Josh Bennett, die hem achtervolgt om zijn deel te krijgen. 

Speelduur: 14:09. Boeknummer: 26274. 

Joseph Knox. 

Sirenen. 

Vertaald uit het Engels. Een jonge, geschorste rechercheur met persoonlijke problemen 



zoekt in Manchester naar een weggelopen meisje en belandt in het duistere drugsmilieu. 

Speelduur: 12:56. Boeknummer: 26295. 

Michelle Richmond. 

Het huwelijkspact. 

Vertaald uit het Engels. Een pasgetrouwd koppel krijgt een uitnodiging om deel te nemen 

aan een exclusieve, mysterieuze groep genaamd Het Huwelijkspact. Na een tijdje verandert 

het huwelijk van hun dromen in hun grootste nachtmerrie. 

Speelduur: 14:26. Boeknummer: 26298. 

Isabel Ashdown. 

Kleine zus. 

Vertaald uit het Engels. Een vrouw leidt een perfect leven met haar partner, zijn dochter en 

hun gezamenlijke baby, maar nadat ze haar zus na jaren weer terugziet, komen allerlei 

spoken uit het verleden terug. 

Speelduur: 11:54. Boeknummer: 26308. 

Sam Wilson. 

Zodiac. 

Vertaald uit het Engels. Een seriemoordenaar kiest zijn slachtoffers zorgvuldig uit aan hun 

sterrenbeeld, hoofdrechercheur Burton probeert de zaak op te lossen met behulp van 

astrologe Lindi. 

Speelduur: 13:41. Boeknummer: 26315. 

W.A. Dehairs. 

Lockdown. 

Op een dag krijgt journalist Chris Kooi een brief, van zichzelf. Het is een brief die hij 30 jaar 

geleden verstuurde aan zijn grote vlam Cath, die plots uit zijn leven verdween. Later volgen 

nog twee brieven en dan een postkaart: Hotel Falstaff, Brussel, zondag, 22 uur. Geïntrigeerd 

trekt Chris naar het centrum van de hoofdstad, waar uit vrees voor een terroristische aanslag 

een 'lockdown' aan de gang is. Deze afspraak in surreële omstandigheden brengt bij Chris 

verdwenen herinneringen naar boven... 

Speelduur: 7:04. Boeknummer: 26344. 

Maja Wolny. 

De boekenmoordenaar. 

Vertaald uit het Pools. Een bekend Amsterdams meubelrestaurateur wordt dood 

aangetroffen in zijn atelier. Inspecteur Eva Paelinck gelooft niet in de officiële these van een 

hartaanval. Haar onderzoek leidt naar een vriendengroep die in een commune samenwoont, 

en naar de excentrieke boekhandelaar Wiktor, die de communeleden bespioneert. 

Speelduur: 9:23. Boeknummer: 26354. 

Guido Strobbe. 

Mendacium II : sequitur. 

Als een gevangene wordt vermoord en zijn zoon en ex-vrouw worden ontvoerd, wordt 

inspecteur Soetaert op de zaak gezet. 

Speelduur: 6:48. Boeknummer: 26398. 

Staf Schoeters. 

Schijngestalten. 

Een freelance journalist, die het niet zo nauw met de waarheid neemt, wordt gedwongen 

voor de Belgische geheime dienst te werken. 

Speelduur: 10:47. Boeknummer: 26407. 



Jan Van der Cruysse. 

Toen was er nog maar één. 

Als een van de daders van de diamantroven in Zaventem en Delhi een fout maakt, komen de 

Belgische en Indiase politie in actie, maar ook de Georgische en Italiaanse maffia. 

Speelduur: 17:04. Boeknummer: 26412. 

7: Waargebeurd 

Judith Newman. 

Voor Siri : een jaar uit het leven van een autistische jongen. 

Vertaald uit het Engels. Persoonlijk verhaal van een journaliste over het leven van haar 

dertienjarige, contactgestoorde, autistische zoon. 

Speelduur: 6:35. Boeknummer: 26347. 

Ria Maes. 

Eerlijk met mezelf. 

Levensverhaal van een depressieve man, die vertelt over het ontstaan en herstel van een 

depressie. 

Speelduur: 4:43. Boeknummer: 26361. 

Bana Alabed. 

Hallo wereld : een Syrisch meisje vertelt over de oorlog in haar land en pleit voor vrede. 

Vertaald uit het Engels. Een achtjarig Syrisch meisje vertelt over de verschrikkingen die zij 

met haar familie meemaakte in het door oorlog verscheurde Syrië. 

Speelduur: 4:55. Boeknummer: 26399. 

Jorge Baron Biza. 

De woestijn. 

Vertaald uit het Spaans. Een man kijkt analyserend terug op de jaren waarin hij de last van 

de zorg voor zijn ernstig verminkte moeder droeg en dit compenseerde met nachtelijke 

uitspattingen. 

Speelduur: 8:26. Boeknummer: 26409. 

8: Boeken voor jongvolwassenen 

Chicklit 

Sylvia Van Driessche. 

Liefdestips aan mezelf : het dagboek van Olivia Jacobs. 

De wereld van Olivia (17, ik-figuur) staat op zijn kop. Ze woont ineens bij haar vader, omdat 

haar moeder in een psychiatrische instelling is opgenomen. Ze vindt haar nieuwe stiefzus 

maar niks. En ze is verliefd. Ze schrijft alles op in haar dagboek. 

Speelduur: 8:46. Boeknummer: 26173. 

Sprookje 

Ed Franck. 

Twintig parels : verhalen uit duizend-en-een-nacht. 

Twintig verhalen uit Duizend-en-een-nacht worden naverteld, waaronder het verhaal over de 

jonge vrouw Sjahrazade en Sindbad de Zeevaarder. 

Speelduur: 8:40. Boeknummer: 26268. 

Jennifer Niven. 

Op mijn schouders. 

Vertaald uit het Engels. Libby (17) was de dikste tiener van Amerika. Ze is afgevallen en 

weegt nu 150 kilo, maar op school wordt ze erg gepest. Als de populaire Jack haar wil 



beschermen, leidt dat tot een incident. Libby en Jack vertellen afwisselend hun verhaal. 

Speelduur: 11:05. Boeknummer: 26330. 

Hannah Moskowitz. 

Gena & Finn. 

Vertaald uit het Engels. Gena (18) en Finn (22) zijn fan van de televisieserie Up Below. Ze 

lezen elkaars blogs en gaan e-mailen. Er ontstaat een online vriendschap die steeds dieper 

wordt. Als het noodlot Gena's leven overhoop gooit, is Finn de enige die haar kan helpen. 

Speelduur: 6:15. Boeknummer: 26334. 

Guy Didelez. 

De wraak van de jakjongen. 

Xilian onderneemt samen met haar Vlaamse vader een gevaarlijke tocht te paard, hoog in de 

Tibetaanse bergen, op zoek naar het geboortedorp van haar overleden moeder. 

Speelduur: 11:42. Boeknummer: 26410. 

Romantisch boek 

Sarah Dessen. 

Voor eeuwig en altijd. 

Vertaald uit het Engels. De vriend van Louna (bijna 18) is een jaar geleden doodgeschoten 

tijdens een schietpartij op een highschool. Dan ontmoet ze op het werk van haar moeder, die 

weddingplanner is, de knappe Ambrose. Kan hij haar weer in de liefde laten geloven? 

Speelduur: 9:04. Boeknummer: 26346. 

Deel 2: Informatieve boeken 

1: Eten en drinken 

Pascale Naessens. 

Puur Pascale : beter eten is beter leven 

Pascale Naessens trakteert de lezer met ruim 80 eenvoudige, smaakvolle en gezonde 

gerechten, gemaakt met pure en natuurlijke producten. 

Speelduur: 3:47. Boeknummer: 26301. 

Igor Daems. 

Het recept van mijn leven : 24 unieke verhalen en gerechten vol herinneringen. 

Het recept van mijn leven is veel meer dan een kookboek. In dit boek vertellen 24 bekende 

en minder bekende mensen bijzondere verhalen over hun smakelijkste herinneringen. Alle 

vertellers hebben bovendien een band met Zorgbedrijf Antwerpen: het zijn bewoners van 

serviceflats en woonzorgcentra, klanten van dienstencentra, familie van medewerkers... Ook 

de Bekende Vlamingen in dit boek zijn vertrouwd met ons huis. 

Speelduur: 2:43. Boeknummer: 26384. 

Sandra Bekkari.  

Nooit meer diëten. Deel 3: gezonde recepten voor een energiek leven. 

Sandra Bekkari geeft 60 smakelijke en eenvoudige recepten prijs, die bewijzen dat gezond 

eten geen synoniem is voor en 'calorieën tellen' en 'niet meer genieten'. Ze legt uit hoe 

belangrijk gezonde voeding is voor een energiek leven. Veel mensen kampen met 

vermoeidheidsklachten en voelen zich futloos. Heel vaak is een ongezond eetpatroon 

hiervan de mede oorzaak. 

Speelduur: 4:35. Boeknummer: 26367. 



Staf Henderickx.  

Van mammoet tot Big Mac: een geschiedenis van onze voeding. 

Dokter Staf Henderickx vertelt voor het eerst in dit taalgebied het verhaal achter wat op ons 

bord ligt. Een fascinerend relaas over de zeven vette en de zeven magere jaren in Egypte, 

de eerste voedselbanken in het oude Rome, middeleeuwse kapoenen, de gouden appels 

van Columbus, vegetariërs tegen wil en dank, en het haringmirakel tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Maar ook over de pesticiden, smaak-, kleur- en bewaarstoffen in ons eten en 

een landbouw- en voedingsindustrie in de ban van chemische monopolies.  

Speelduur: 13:20. Boeknummer: 26351. 

2: Geschiedenis 

Johan Ickx. 

De oorlog en het Vaticaan: geheim verzet na de brand van Leuven in 1914. 

Eind augustus 1914. Het Duitse leger legt de stad Leuven zo goed als volledig in de as. Ook 

de bibliotheek van de Katholieke Universiteit Leuven wordt volledig vernietigd. In België 

wordt een scherpe veroordeling door paus Benedictus XV verwacht, maar de reactie is lauw. 

Mgr. Paulin Ladeuze, de toenmalige rector van de universiteit, stuurt daarop een geheim - en 

niet eerder gepubliceerd - rapport aan de Heilige Stoel. Het past in een bredere diplomatieke 

operatie waarbij Belgische professoren en geestelijken vanaf kerstmis 1914 bondgenoten 

zoeken in het Vaticaan. Via een ondergrondse club met internationaal elan in Rome - de 

zogenaamde 'club van vijf' - willen ze de neutrale houding van de paus veranderen. Mgr. 

Pacelli, de latere paus Pius XII, speelt hierin een actieve rol.  

Speelduur: 7:08. Boeknummer: 26340. 

Timothy Ryback. 

Hitlers eerste slachtoffers.  

Dit boek bevat de minutieuze reconstructie van zes dramatische weken in 1933: het 

waargebeurde verhaal van een Duitse openbare aanklager, Jozef Hartinger, die in een 

gevecht tegen de tijd kampcommandant Wäckerle en het nazisysteem daarachter voor de 

rechter probeert te brengen.  

Speelduur: 11:34. Boeknummer: 26392. 

Kristof Smeyers. 

Het gestolde land: een economische geschiedenis van België.  

Erik Buyst en Kristof Smeyers tonen in dit boek hoe politici, werkgevers en gewone 

werknemers hebben gereageerd op de grote en kleine schokken van de geschiedenis. Ze 

beschrijven ook wat die Belgische economie kenmerkt. De Belgische economie, die sowieso 

al kreupel uit de Eerste Wereldoorlog kwam, werd gaandeweg steeds meer bepaald door 

trauma's uit het verleden, inkapselwoede en immobilisme. Danst het gestolde België al 

honderd jaar op een slappe koord?  

Speelduur: 20:26. Boeknummer: 26335. 

Emmanuel Gerard. 

De schaduw van het interbellum: België van euforie tot crisis. 

Standaardwerk over de geschiedenis van België tussen 1918 en 1940.  

Speelduur: 15:37. Boeknummer: 26390. 

Dirk Rochtus. 

Duitsland: de macht van Merkel. 

Historische beschouwing over Duitsland vanaf de eenwording van 1871 tot aan de huidige 

tijd, met een analyse van de tegenwoordige politieke en economische situatie. 

Speelduur: 14:29. Boeknummer: 26363. 



Siegfried Evens. 

De brand in de Innovation: de geschiedenis van de ramp die België veranderde. 

Journalistieke reconstructie van de gebeurtenissen rond de brand in het Brusselse 

warenhuis Innovation op 22 mei 1967 waarbij enkele honderden slachtoffers vielen. 

Speelduur: 14:00. Boeknummer: 26366. 

Daniël Maes. 

'Poetin en Assad hebben ons leven gered' : Syrisch oorlogsdagboek. Deel 1: van 2010 tot 

2013. 

Dagboekaantekeningen van een in Syrië werkzame Vlaamse pater over het begin en de 

ontwikkeling van de Syrische burgeroorlog. 

Speelduur: 10:18. Boeknummer: 26405. 

3: Gezondheid 

Davidji. 

Zonder stress: over rust en ontspanning. 

Werkboek met een serie geestelijke en lichamelijke oefeningen om te ontspannen. 

Speelduur: 11:32. Boeknummer: 26401. 

Johan Swinnen. 

De lange tocht: er is hoop in de strijd tegen kanker : het beest raakt overwonnen. 

Ingelezen door de auteur. Persoonlijk verhaal van een vader over de strijd tegen kanker van 

zijn zoon, die hij coacht tijdens een voettocht naar Santiago de Compostella; met 

wetenschappelijke informatie over oorzaken van kanker, preventie en therapieën. 

Speelduur: 5:40. Boeknummer: 26356. 

4: Natuur, planten en dieren 

Dave Goulson. 

Een verhaal met een angel. 

In dit boek laat Goulson zien hoe belangrijk én intrigerend de hommel is. Na het lezen van dit 

boek zul je de hommel met heel andere ogen bekijken. 

Speelduur: 10:13. Boeknummer: 26266. 

Pierre Rabhi. 

Het geluk van het genoeg: pleidooi voor soberheid. 

Pleidooi door de Franse schrijver en filosoof voor een andere maatschappij die respectvoller 

omgaat met zowel de mens als de Aarde en voor een wereldwijde ontwikkeling van agro-

ecologie. 

Speelduur: 5:15. Boeknummer: 26377. 

5: Religie 

Jan Van Eycken. 

Hoe kijken joden, christenen en moslims naar elkaar? : een delicate driehoeksverhouding. 

Verkenning van de religieuze, maatschappelijke en culturele tegenstellingen en 

overeenkomsten tussen de drie abrahamitische godsdiensten. 

Speelduur: 11:44. Boeknummer: 26189. 

Pema Chödrön. 

Als je wereld instort : adviezen voor moeilijke tijden. 

Aanwijzingen over manieren om moeilijkheden en obstakels in het leven op een positieve en 

constructieve manier te gebruiken. 

Speelduur: 5:56. Boeknummer: 26406. 



Ria Grommen. 

Tussen voltooien en verwachten: brief aan oudere religieuzen. 

Ria Grommen is doctor in de psychologie en is altijd actief geweest in vorming en 

begeleiding, voornamelijk in verband met gezinsrelaties en ouder worden. Dit boek is 

gegroeid vanuit haar ervaring met het begeleiden van religieuzen, zowel individueel als in 

groep. De inhoud van dit boek komt grotendeels van de vele getuigenissen die ze mocht 

beluisteren, getoetst aan en aangevuld met wat ze zelf vanuit haar vak, de 

psychogerontologie, inbrengt. 

Speelduur: 2:19. Boeknummer: 26360. 

6: Sociale vraagstukken 

Luckas Vander Taelen. 

Mijn gedacht: opinies over Brussel & andere belangrijke zaken. 

De auteur heeft het over zijn leven in de hoofdstad, dat hij al meer dan dertig jaar kritisch 

volgt. Brussel kent een spectaculaire evolutie en is uitgegroeid tot de meest diverse stad ter 

wereld. Maar de politieke instellingen hebben het hoe langer hoe moeilijker om met deze 

evolutie om te gaan. Vander Taelen stelt vragen bij dit algemene politieke onvermogen om 

snel en efficiënt de grote uitdagingen van deze tijd aan te pakken, gaande van integratie tot 

mobiliteit. 

Speelduur: 9:16. Boeknummer: 26341. 

Philipp Blom. 

Wat op het spel staat. 

Analyse door de Duitse historicus en journalist van het historische scharnierpunt waarop wij 

ons volgens hem bevinden, die leidt tot een somber toekomstscenario. 

Speelduur: 6:01. Boeknummer: 26349. 

7: Wijsbegeerte 

David Dewulf. 

De weg van zelfcompassie: van kwetsbaarheid naar veerkracht. 

Zelfhulpgids met oefeningen voor een compassievol leven, met anderen en met jezelf. 

Speelduur: 7:32. Boeknummer: 25891. 

Reginald Moreels. 

Is de mens slecht?: essay over goed en kwaad. 

In dit essay over goed en kwaad geeft Reginald Moreels een inkijk in zijn eerlijke zoektocht 

naar de oorspronkelijke natuur van de mens. Als oorlogschirurg werd hij gedurende dertig 

jaar geconfronteerd met het afschuwelijke lijden dat mensen elkaar kunnen aandoen. Maar 

de solidariteit als reactie hierop blijft evenzeer op zijn netvlies gebrand. Realisme en hoop 

met elkaar verenigen, is het opzet van dit essay. De overtuiging dat we onze slechte natuur 

kunnen overwinnen, loopt er als een rode draad doorheen. 

Speelduur: 6:34. Boeknummer: 26380. 

Deel 3: Romans ingelezen in het Engels  

1: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Cory Taylor. 

My beautiful enemy. 

Roman over de relatie tussen een soldaat en een jonge Japanse krijgsgevangene. Een liefde 



die nooit kan worden erkend vanwege omstandigheden en de houding van de tijd. 

Speelduur: 6:21. Boeknummer: 600447. 

Jodi Picoult. 

Nineteen minutes. 

Als een Amerikaanse scholier enkele medeleerlingen van zijn middelbare school doodschiet 

of verwondt, heeft de bevolking zijn oordeel snel klaar. 

Speelduur: 22:36:52. Boeknummer: 600449. 

Victoria Clayton. 

Past mischief. 

Na de plotselinge dood van haar man probeert een jonge moeder met drie kinderen aan 

extra inkomsten te komen door haar mooie huis in Kent gedeeltelijk onder te verhuren. 

Speelduur: 17:01. Boeknummer: 600450. 

Carol Shields. 

Small ceremonies. 

Een in de Verenigde Staten wonende Engelse schrijfster werkt aan een biografie van een 

Victoriaanse romanschrijfster en raakt steeds meer betrokken bij haar leven. 

Speelduur: 5:59. Boeknummer: 600458. 

Kate Jennings. 

Snake. 

Het huwelijk van twee jonge mensen op het Australische platteland is niet bestand tegen de 

grote verschillen in het karakter van de echte lieden. 

Speelduur: 2:20. Boeknummer: 600459. 

Elspeth Huxley. 

The African poison murders. 

Tijdens onderzoek naar mysterieuze voorvallen in een Oost-Afrikaanse 

boerengemeenschap, onthult Vachell de dood  van een Duitse boer, verdacht van Nazi 

sympathieën. 

Speelduur: 6:57. Boeknummer: 600461. 

Nancy Mitford. 

The blessing. 

Verhaal over de perikelen van een jonge Engelse, die door haar huwelijk in de gegoede 

kringen van Parijs wordt opgenomen en met haar zoontje in allerlei amusante situaties 

verwikkelt raakt. 

Speelduur: 8:46. Boeknummer: 600463. 

Steven Galloway. 

The cellist of Sarajevo. 

Na een aanslag in Sarajevo in 1992 besluit een cellist op de plaats van de inslag elke dag te 

gaan musiceren. 

Speelduur: 5:34. Boeknummer: 600464. 

Evelyn Anthony. 

The legend. 

Een ex-agent van de Britse geheime dienst begint een relatie met een vrouw met een 

raadselachtig verleden. 

Speelduur: 8:19. Boeknummer: 600474. 

Rachel Ingalls. 

The pearlkillers. 



Drie lange verhalen en een novelle waarin steeds het noodlot een grote rol speelt. 

Speelduur: 8:53. Boeknummer: 600479. 

2: Sciencefiction 

Arthur Clarke. 

3001 : de finale. 

Een gereanimeerde piloot van een ruimteschip probeert de ondergang van de mensheid af 

te wenden. 

Speelduur: 7:32. Boeknummer: 600404. 

Kathy Acker. 

Empire of the senseless. 

Een verhaal dat zich afspeelt in een futuristische visie van Parijs. De lezer volgt een jonge 

vrouw die voor het eerst aan ons wordt voorgesteld door haar minnaar Thivai. 

Speelduur: 8:37. Boeknummer: 600426. 

3: Spionageroman 

John Gardner. 

Role of honour. 

Geheim agent James Bond moet verhinderen dat het kernwapenevenwicht tussen Rusland 

en Amerika wordt verstoord. 

Speelduur: 6:19. Boeknummer: 600453. 

4: Thrillers 

Clare Francis. 

A dark devotion. 

De verdwijning van de knappe echtgenote van haar jeugdvriend voert een advocate terug 

naar haar geboortestreek Norfolk, waar ze ontdekt dat de verdwenen vrouw niet zo ideaal 

was als ze zich voordeed. 

Speelduur: 13:55. Boeknummer: 600405. 

Eric Van Lustbader. 

Second skin. 

In het hedendaagse Japan, waar multinationals elkaar bloedig bestrijden, probeert Nicholas 

Linnaer orde in de chaos te scheppen. 

Speelduur: 20:21. Boeknummer: 600455. 

Leslie Waller. 

Tango Havana. 

Een Amerikaanse en een Cubaanse geheim agent halen herinneringen op aan de Cuba-

crisis en de moord op president Kennedy en geven een kijkje achter de schermen. 

Speelduur: 10:51. Boeknummer: 600460. 

Louise Welsh. 

The cutting room. 

Een Schotse veilingmeester ontdekt een verborgen collectie pornografische foto's en gaat 

uitzoeken wat het verhaal achter de foto's is. 

Speelduur: 8:07. Boeknummer: 600466. 

Dean Koontzpascale. 

The door to december. 

Zes jaar na haar ontvoering wordt een 9-jarig meisje zonder kleding en in shock dwalend 



door een stad aangetroffen. 

Speelduur: 13:05. Boeknummer: 600468. 

Richard Condon. 

The final addiction. 

Een worstfabrikant, op zijn negende door zijn moeder in de steek gelaten, wordt na vele 

verwikkelingen tijdens zijn speurtocht naar haar president van Amerika. 

Speelduur: 10:49. Boeknummer: 600469. 

David Morrell. 

The league of night and fog. 

Wanneer oude mannen op geheimzinnige wijze verdwijnen en een kardinaal vermoord 

wordt, worden twee geheime agenten ingeschakeld om deze zaken op te lossen. 

Speelduur: 13:14. Boeknummer: 600473. 

Larry Beinhart. 

The librarian. 

De mildgemanierde universiteitsbibliothecaris David Goldberg besluit zijn magere salaris aan 

te vullen door de persoonlijke bibliotheek van Augustus Winthrop Scott, een excentrieke 

miljardair, te catalogiseren. Hij ontdekt echter al snel dat het kleine beetje kennis dat hij krijgt 

door het organiseren van Scott's persoonlijke papieren hem in groot gevaar brengt. 

Speelduur: 20:05. Boeknummer: 600475. 

Ann Turner. 

The lost swimmer. 

Rebecca Wilding, hoogleraar archeologie, wordt beschuldigd van ernstige fraude, en erger 

nog, ze vermoedt (en weet) dat haar echtgenoot, Stephen, een affaire heeft. Wanhopig om 

antwoorden te vinden, vertrekt Rebecca met Stephen naar Griekenland, Italië en Parijs, waar 

ze de samenzwering tegen haar kan ontdekken en hopelijk Stephen terug naar haar kant 

kan winnen, waar hij thuishoort. 

Speelduur: 12:05. Boeknummer: 600476. 

Mary Higgins Clark. 

The lottery winner : Alvirah and Willy stories. 

Bundel detectiveverhalen met in de hoofdrol een ouder New Yorks echtpaar dat in de 

staatsloterij een hoofdprijs heeft gewonnen. 

Speelduur: 7:17. Boeknummer: 600477. 

Stephen Frey. 

The vulture fund. 

Om veel geld te kunnen opstrijken organiseert een financier in New York de bezetting van 

een nabije kerncentrale. 

Speelduur: 12:14. Boeknummer: 600492. 


