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Deel 1: Romans 

1: Autobiografische romans  

Curzio Malaparte. 
Het bal in het Kremlin. 
Vertaald uit het Italiaans. Moskou, 1930. De revolutie krijgt burgerlijke trekken. De 
communistische elite amuseert zich kostelijk in de periode tussen de revolutie en het 
bloedbad van de Tweede Wereldoorlog. Als correspondent in de Russische hoofdstad 
bezoekt Malaparte de elegante soirées van de nomenklatoera. Daar ontmoet hij Boelgakov 
en Majakovski maar ook de zus van Trotski en Semjonova, de sterdanseres van het 
Bolsjojballet, en natuurlijk Stalin, wiens schaduw reeds boven de hoofden van alle 
aanwezigen hangt. De marxistische adel van de USSR in zijn gloriedagen, voor de val: dat is 
het onderwerp van deze vertelling. Malaparte begon met het schrijven van deze 
autobiografische roman aan het eind van de oorlog maar voltooide hem nooit. Het blijft een 
van zijn markantste teksten, waarin hij met messcherpe ironie de geschiedenis van zijn tijd 
becommentarieert. 
Speelduur: 9:03. Boeknummer: 25416. 
 
Angela Rohr. 
Kamp. 
Vertaald uit het Duits. In 1941 wordt Angela Rohr, auteur en arts, slachtoffer van de 
Stalinterreur en als volksvijand naar de goelag in Siberië gestuurd waar zij het wetteloze en 
onmenselijke van de kampen meemaakt. 



Speelduur: 10:23. Boeknummer: 25448. 
 
Nikos Panayotopoulos. 
Handschrift. 
Vertaald uit het Grieks. De jeugd van de schrijver in het Griekenland van de jaren zestig. 
Speelduur: 3:21. Boeknummer: 25487. 

2: Detectives 

Jo Nesbø. 
De dorst. 
Vertaald uit het Noors. Dorstig is de moordenaar die achter elkaar vrouwen vermoord en ook 
detective Harry Hole, die de jacht op de man opent. 
Speelduur: 18:09. Boeknummer: 25436. 
 
Marc Peirs. 
Bloedlijn. 
Kort voor de parlementsverkiezingen wordt het land opgeschrikt door een bloedbad. De 
dader heeft het gemunt op de jetset in Knokke. Wat lijkt op een gruwelijke strafexpeditie 
tegen een stel rijkelui dreigt te ontaarden in een frontale aanval op het regime, dat wankelt 
als een kaartenhuisje. Politieke mechanismen worden ontmaskerd, de macht van het geld 
verkruimelt. 
Speelduur: 8:58. Boeknummer: 25456. 
 
Ria Maes. 
Pan. 
Suzanne Jacobs en haar collega Raoul De Vuyst, rechercheurs van de Antwerpse politie, 
doen onderzoek naar een serie wrede moorden die door de dader in bloed worden 
gesigneerd met PAN. 
Speelduur: 8:08. Boeknummer: 25486. 
 
Jo Claes. 
Over elk vergeten heen. 
Als de koper van een bronzen beeld wordt vermoord, verdiept de Leuvense inspecteur 
Thomas Berg zich in de kunstgeschiedenis en Jodenvervolging. 
Speelduur: 10:14. Boeknummer: 25489. 
 
Karin Fossum. 
De fluisteraar. 
Vertaald uit het Noors. Het sobere leven van een alleenstaande vrouw verandert als ze 
dreigbrieven ontvangt, verdacht wordt van moord en met inspecteur Konrad Sejer in 
aanraking komt. 
Speelduur: 13:20. Boeknummer: 25495. 

3: Erotische romans 

Maya Banks. 
Zoete verslaving. 
Vertaald uit het Engels. Cole mist zijn geliefde, die een relatie heeft met een andere man. Als 
ze elkaar in een seksclub ontmoeten, mag Cole tot zijn verbazing voor twee weken haar 
Meester zijn. 
Speelduur: 10:56. Boeknummer: 24990. 
 
Sylvia Day. 



Als de passie wint. 
Vertaald uit het Engels. Marcus Ashford, Earl of Westfield, probeert zijn ex-verloofde 
Elizabeth Hawthorne weer voor zich te winnen, wat gezien hun gezamenlijk verleden en hun 
sterke persoonlijkheden geen vanzelfsprekendheid is. 
Speelduur: 9:19. Boeknummer: 25052. 
 
Sylvia Day. 
Passie achter een masker. 
Vertaald uit het Engels. Hij draagt een masker en hij achtervolgt haar. Hij staart haar aan 
zoals alleen Colin dat deed. Maar Colin is dood en Amelia denkt dat ze nooit meer zo zal 
huiveren van verlangen, nooit meer trillend zijn naam uit zal schreeuwen. In een 
maanverlichte tuin delen ze één kus. Geobsedeerd probeert Amelia te achterhalen wie deze 
onbekende is. 
Speelduur: 9:45. Boeknummer: 25445. 

4: Hoorspelen.  

Konrad Hansen. 
Wat hoor ik daar? 
In een totalitaire staat werkt de heer Wazlaw in een afluistercentrale van de overheid. Hij 
luistert in een bepaalde wijk huizen af op de aanwezigheid van subversieve personen. 
Wazlaw krijgt een nieuwe medewerker, de heer Biebrich. Het aanvankelijke enthousiasme 
van Biebrich voor zijn nieuwe functie verdwijnt wanneer blijkt dat hij en zijn gezin ook worden 
afgeluisterd. Wazlaw zet een val op voor Biebrich en meldt aan zijn chef dat hij 
staatsgevaarlijk is. 
Speelduur: 0:48. Boeknummer: 25330. 
 
Marc Minnerose. 
Anno 2084. 
In dit hoorspel maken we kennis met een staatsorganisatie, waar alle macht geconcentreerd 
is in één administratieve organisatie. Daarvoor is het voldoende dat de bevoegdheden van 
de fiscus en politie verenigd worden: "Belpol" is een versmelting van de termen: belastingen 
en politie. Met het oog op zijn promotie komt Gussie de Krook, een controleur die deel 
uitmaakt van "Belpol", examen afleggen bij een hoger geplaatst ambtenaar, de inspecteur. 
De examinator vindt het theoretisch examen onbevredigend. Hij besluit dat het van de 
praktische proef zal afhangen of hij De Krook al dan niet zal doorlaten. 
Speelduur: 0:25. Boeknummer: 25332. 
 
Gie Laenen. 
Man en paard. 
Een man vertelt over zijn liefde voor paarden. 
Speelduur: 0:29. Boeknummer: 25333. 
 
Guido Eekhaut. 
Nature morte. 
Rogier, een freelance journalist, is onderweg naar de familie Darno. De familie is woonachtig 
in een afgelegen landhuis vol met waardevolle schilderijen van de overleden schilder George 
Darno. Rogier wordt opgewacht door de chauffeur tevens knecht, kok en huisbewaarder, met 
het nieuws dat mevrouw Darno die ochtend dood werd aangetroffen. Uitgerekend in het 
weekeinde dat ze de statuten zou ondertekenden voor het inrichten van een museum. 
Speelduur: 0:35. Boeknummer: 25335. 
 
Erik Ohls. 
De veer. 



Een komedie over het onbewuste, over wreedheid, onschuld en over de vergeten uithoeken 
van de ziel. 
Speelduur: 0:49. Boeknummer: 25359. 
 
Cornelis Baan. 
Neem toch de metro. 
De auteur schetst de krankzinnige toestand die heerst in een stad waar een metro gebouwd 
wordt. 
Speelduur: 0:14. Boeknummer: 25360. 
 
Jaak Dreesen. 
Waarvan akte. 
Een man ligt zijn laatste hopeloze strijd uit te vechten, de strijd tegen de dood. Hij wil zich 
niet zonder slag of stoot gewonnen geven, hij wil zich vastklampen aan het leven, hij wil nog 
even vechten tegen het onvermijdelijke... 
Speelduur: 0:15. Boeknummer: 25361. 
 
Lucien Van Den Briele. 
Veronica en de nachtpaarden van Amos. 
Veronica treurt om de dood van haar geliefde Amos, de onrustige profeet, die reeds lange 
tijd wist dat de dood onontkoombaar was. De dagen zijn lang zonder hem, maar de nachten 
zijn kort van slaap en lang van duisternis. En in die slapeloze nachten herleeft zij de 
vreugdevolle uren met hem: hun eerste ontmoeting en hun erotische belevenissen ?toen zij 
op nachtpaarden reden naar de fallische feesten? 
Speelduur: 0:13. Boeknummer: 25362. 
 
Mladen Rudić. 
Aan de echte zeemeeuw Jonathan die in ieder van ons leeft. 
In elke haven ter wereld zijn de meeuwen de niet zo stille getuigen van de menselijke 
bezigheid. Binnenvarende schepen begeleiden ze als trouwe loodsen naar de kade. 
Uitvarende vergezellen zij naar zee, nieuwsgierig gissend naar de geheimzinnige 
bestemming. Vanuit de hoogte slaan zij de activiteiten in de dokken gade, en zij hebben er 
zo hun eigen zegje over. 
Speelduur: 0:13. Boeknummer: 25363. 
 
Cornelis Baan. 
De watertuin. 
Schatten liggen er op de bodem van de watertuin. Geen steden of kastelen, maar ruïnes. 
Vergane schepen liggen er begraven. De zee draagt de vruchten aan uit de watertuin en een 
eenzame strandjutter verzamelt ze. Maar er liggen ook magnetische mijnen, torpedo's en 
andere gevaarlijke dingen. Water is immers niet enkel eerlijk, het is ook gevaarlijk en altijd 
diep, ook als het ondiep lijkt. 
Speelduur: 0:16. Boeknummer: 25433. 

5: Humoristische romans 

Romain Puértolas. 
De kleine keizer is terug : Napoleon leeft en is vastbesloten de wereld van alle terrorisme te 
bevrijden. 
Vertaald uit het Frans. Een herrezen Napoleon trekt ten strijde tegen het jihadisme. 
Speelduur: 10:38. Boeknummer: 25256. 
 
David Duchovny. 
Bucky fucking Dent. 



Vertaald uit het Engels. Ted Fullilove bezorgt zijn vader een mooi levenseinde door de 
berichtgeving over zijn favoriete honkbalteam te manipuleren. 
Speelduur: 10:51. Boeknummer: 25244. 
 
Fausto Brizzi. 
Je leeft maar 1 keer. 
Vertaald uit het Italiaans. Een 45-jarige pas gescheiden, geslaagde advocaat in Rome kampt 
met een midlifecrisis waar hij uit probeert te komen door anderen te gaan helpen. 
Speelduur: 7:32. Boeknummer: 25470. 

6: Liefdesroman 

Daniël Rovers. 
De waren. 
Liefdesperikelen van drie vrienden, die elkaar tegenkomen in Nijmegen als ze achttien jaar 
oud zijn. 
Speelduur: 5:59. Boeknummer: 25402. 
 
Simone Van der Vlugt. 
Ginevra : een Italiaanse liefdesgeschiedenis. 
Een betoverend en tijdloos liefdesverhaal, gebaseerd op een oude Italiaanse legende. 
Speelduur: 4:40. Boeknummer: 25407. 
 
Zita Theunynck. 
Het wordt spectaculair. Beloofd. 
Een jonge vrouw uit Antwerpen raakt in de trein brieven kwijt die het verhaal vertellen van 
een mislukte liefde. 
Speelduur: 8:33. Boeknummer: 25496. 

7: Oorlogsromans 

Sebastian Barry. 
Dagen zonder eind. 
Bekroond met de Costa Novel Award, de Costa Book of the Year Award en de Walter Scott 
Prize of Historical Fiction. Vertaald uit het Engels. De zeventienjarige Thomas McNulty en 
zijn wapenbroeder John Cole nemen dienst in het Amerikaanse leger om aan de honger te 
ontsnappen. Eerst dient de strijd tegen de indianen zich aan en vervolgens de Burgeroorlog. 
De jongens worden geconfronteerd met de verschrikkingen van de oorlog en hun 
medeplichtigheid laat diepe sporen na, maar desondanks beleven ze, zo voelen ze dat zelf 
althans, sprankelende dagen zonder eind. Speelduur: 7:03. Boeknummer: 25373. 
 
Bart Stouten. 
Het huilt voor jou. 
Syrië 2012. Nauwelijks een jaar geleden richtte de Syrische dictator Bashar-al-Assad voor 
het eerst zijn wapens op Arabische Lente-betogers. Het conflict breidt stilaan uit. Borg, die 
online de jonge artistieke dokter Tewfik leerde kennen, waagt het om een bezoek te brengen 
aan de bedreigde regio. Hij komt terecht in de coulissen van de oorlog, waar het dagelijkse 
leven zich ondanks alles probeert te handhaven. 
Speelduur: 9:25. Boeknummer: 25302. 
 
James Salter. 
De jagers. 
Vertaald uit het Engels. Avonturen van straaljagerpiloot Cleve Connell, spelend in de Korea-
oorlog. 



Speelduur: 8:07. Boeknummer: 25418. 
 
Guy Prieels. 
Bloedbroeders. 
Tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog deserteert een Belgische soldaat. Samen met 
zijn broer vormt hij een roversbende die van de rijken steelt. 
Speelduur: 10:58. Boeknummer: 25459. 
 
Beate Teresa Hanika. 
De abrikozenboom. 
Vertaald uit het Duits. Een joodse vrouw heeft als enige van haar familie de Tweede 
Wereldoorlog overleefd en haar schuldgevoel en de schimmen uit het verleden zijn dagelijks 
aanwezig. De komst van een jonge kamerhuurster zorgt ervoor dat een tragische verwijzing 
tussen heden en verleden ontstaat. 
Speelduur: 6:13. Boeknummer: 25469. 

8: Psychologische romans 

Pedro Lenz. 
De keeper ben ik. 
Vertaald uit het Duits. Na een verblijf van een jaar in de cel probeert een ex-verslaafde een 
nieuwe start te maken en ontdekt dat zijn oude vrienden niet zo loyaal zijn als hij dacht. 
Speelduur: 4:56. Boeknummer: 25481. 
 
Shida Bazyar. 
's Nachts is het stil in Teheran. 
Vertaald uit het Duits. Een jong gezin vlucht, als eind jaren zeventig geestelijk leider 
Khomeini aan de macht komt, uit Iran naar Duitsland en moet daar een nieuw bestaan zien 
op te bouwen. 
Speelduur: 9:21. Boeknummer: 25483. 
 
Ruth Hogan. 
De bewaarder van gevonden voorwerpen. 
Vertaald uit het Engels. Nadat Laura een prachtig huis erft waar ook veel gevonden 
voorwerpen bewaard werden, gaat ze op zoek naar de eigenaren en hun geschiedenis. 
Speelduur: 10:50. Boeknummer: 25488. 

9: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Christiaan Weijts. 
Het valse seizoen. 
Drie musici ondergaan op geheel eigen wijze de teloorgang van Europa. Zij vertellen elkaar 
hun levensgeheimen die nauw verbonden zijn met de mysterieuze macht van de muziek. 
Speelduur: 17:33. Boeknummer: 25352. 
 
Tommi Kinnunen. 
Het licht achter de ogen. 
Vertaald uit het Fins. Een aangrijpend verhaal over het vinden van een eigen weg, over het 
verlangen vader te worden en de kunst moeder te zijn. 
Speelduur: 11:42. Boeknummer: 25415. 
 
Abraham Yehoshua. 
De figurante. 



Vertaald uit het Hebreeuws. Een Israëlische vrouw van middelbare leeftijd past op het huis 
van haar moeder en komt daar tot zelfinzicht. 
Speelduur: 10:04. Boeknummer: 25454. 
 
Walter Van den Broeck. 
De babyboomboogie. 
Ronny en Eddy, twee Vlaamse jongens die elkaar leerden kennen in de lerarenopleiding, 
willen zo weinig mogelijk werken maar toch rijk worden. Ze hebben er elk zo hun eigen 
methode voor. Hun ambitie ontaardt al snel in een nietsontziende strijd met grote gevolgen. 
Speelduur: 9:26. Boeknummer: 25460. 
 
Angela Flournoy. 
Het huis van de familie Turner. 
Vertaald uit het Engels. Wanneer Viola ziek wordt en bij haar oudste zoon intrekt, komen al 
haar kinderen bijeen om over het lot van hun ouderlijk huis te beslissen. 
Speelduur: 14:46. Boeknummer: 25475. 

10: Romantische boeken 

Laura Frantz. 
Bruid in het maanlicht. 
Vertaald uit het Engels. Wanneer het verleden van haar familie een probleem wordt als 
Temperance Tucker verliefd word op een landopziener, proberen ze samen een oplossing te 
zoeken. 
Speelduur: 14:21. Boeknummer: 25421. 
 
Nora Roberts. 
Het nieuws van de dag. 
Vertaald uit het Engels. De strijd om het nieuws tussen Liv, een jonge journaliste van een 
lokale tv-zender, en een reporter van de landelijke televisie loopt niet van een leien dakje. Ze 
zijn als water en vuur, maar Liv komt er al snel achter dat ze niet zonder hem kan. 
Speelduur: 8:41. Boeknummer: 25447. 
 
Regina Jennings. 
Opgezadeld met elkaar. 
Vertaald uit het Engels. Nadat in de 19e eeuw Abigail Stuart een verstandshuwelijk heeft 
gesloten met een dodelijk gewonde soldaat die zich Jeremiah Calhoun noemt, duikt de echte 
Jeremiah Calhoun op. 
Speelduur: 11:27. Boeknummer: 25449. 
 
Katie Fforde. 
Een zomer aan zee : kan een vakantieliefde de ware zijn? 
Vertaald uit het Engels. Emily verlaat haar hectische leven als vroedvrouw om een zwangere 
vriendin te gaan helpen op haar restaurantboot. Daar ontmoet ze nieuwe mensen die haar 
leven veranderen. 
Speelduur: 12:30. Boeknummer: 25451. 
 
Lori Nelson Spielman. 
Hou me vast. 
Vertaald uit het Engels. Het verongelukken van een jonge vrouw brengt niet alleen ongeloof 
bij haar moeder en haar pleegzus maar er ontstaat tussen hen ook een afstand die 
onoverbrugbaar lijkt. 
Speelduur: 11:07. Boeknummer: 25466. 
 
Laura Frantz. 



De vrouw des huizes. 
Vertaald uit het Engels. In Virginia, in 1783, kort na de Amerikaanse Burgeroorlog, dreigt een 
jonge vrouw haar huis te verliezen; een verstandshuwelijk met haar buurman lijkt de 
oplossing, maar al snel dienen zich problemen aan. 
Speelduur: 13:02. Boeknummer: 25473. 
 
Kate Hardy. 
Teamwork. 
In het Engels verschenen als 2 aparte delen. 
Vertaald uit het Engels. Ze zijn dikke vriendinnen en werken allebei als arts in het London 
Victoria Hospital. Madison op de afdeling verloskunde en Katrina als kinderarts. Ze delen 
een grote toewijding voor hun patiënten, ze delen hun liefde voor kinderen en... ze delen een 
zwak voor knappe maar moeilijke mannen. 
Speelduur: 10:04. Boeknummer: 25484. 

11: Thrillers 

Linda Green. 
Ik tel tot tien. 
Vertaald uit het Engels. Tijdens het spelen van verstoppertje in het park verdwijnt Ella, het 4-
jarige dochtertje van Lisa, spoorloos. 
Speelduur: 10:14. Boeknummer: 25426. 
 
Mary Higgins Clark. 
De schone slaapster. 
Vertaald uit het Engels. Vijftien jaar geleden werd Casey veroordeeld voor de moord op haar 
verloofde.Laurie Moran, producente van het cold case-programma Verdacht, is ervan 
overtuigd dat Casey onschuldig is. Maar is Casey wel zo betrouwbaar? 
Speelduur: 9:07. Boeknummer: 25437. 
 
Luca D'Andrea. 
Het hart van het kwaad. 
Vertaald uit het Italiaans. Een man ontsnapt als enige aan een dodelijk ongeluk in de 
Italiaanse Alpen; om zijn nachtmerries hierover te bedwingen stort hij zich in de geschiedenis 
van een driedubbele moord dertig jaar geleden. 
Speelduur: 13:59. Boeknummer: 25450. 
 
Katarzyna Bonda. 
Het meisje uit het Noorden. 
Vertaald uit het Pools. Wanneer profiler Sasza Zaluska voor haar promotieonderzoek 
terugkeert naar Gdansk, raakt ze al snel betrokken bij het onderzoek naar een dode zanger 
en de zwaargewonde manager van een club. 
Speelduur: 20:25. Boeknummer: 25463. 
 
Clare Mackintosh. 
Ik zie jou. 
Vertaald uit het Engels. Een vrouw in Londen ontdekt haar foto in een datingrubriek in de 
krant en als de vrouwen in die rubriek achter elkaar worden aangevallen, gaat ze op zoek 
naar de dader die haar moet kunnen zien. 
Speelduur: 13:13. Boeknummer: 25465. 

Deel 2: Informatieve boeken 

1: Geschiedenis 



Will Englund. 
Maart 1917: op de rand van oorlog en revolutie. 
'Wij zijn geen provincialen meer', zei de Amerikaanse president Woodrow Wilson op 5 maart 
1917. Het was de vooravond van Amerika's deelname aan de Eerste Wereldoorlog, en de 
Russische autocratische macht was net in elkaar gestort. Het bleek een sleutelmoment in de 
wereldgeschiedenis. Niet alleen voor Rusland, maar ook voor Amerika. President Woodrow 
Wilson had nu een ideologische reden om soldaten naar Europa te sturen: hij moest de 
democratie veiligstellen. Deze dramatische maand heeft krachten ontketend die nog steeds 
een stempel drukken op de wereld waarin we vandaag de dag leven. Rusland begon aan 
een traumatische eeuw, terwijl de Verenigde Staten voor het eerst zijn rol aannam als 
wereldwijde brenger van democratie en vrijheid. In Maart 1917 voert Will Englund ons met 
een prachtige stijl en een goudmijn aan historische bronnen mee langs alle grote thema's 
van deze turbulente tijd: de groeiende macht van de Amerikaanse president, de Russische 
cultuur en politiek, de strijd tegen racisme en discriminatie en de opkomst van de 
jazzmuziek. 
Speelduur: 16:40. Boeknummer: 25455. 
 
Laure Messiaen. 
Kwestie van konijnen: verrassende verklaringen voor alledaagse gebruiken. 
Waarom is de paashaas een konijn? Wat hebben ooievaars met baby’s? Hoezo brengt 13 
ongeluk? En waarom eten we eigenlijk met een vork? Ons dagelijkse leven zit vol verborgen 
kleine geschiedenissen van alledaagse gebruiken. In dit boek bundelen de auteurs de meest 
gestelde vragen aan LECA, het expertisecentrum alledaags erfgoed. Op een bondige, 
heldere en humoristische manier onderscheiden de auteurs feit van fictie. Een heerlijk boek 
over aprilvissen, rijke stinkerds en de kop van Jut. 
Speelduur: 2:49. Boeknummer: 25478. 

2: Gezondheid 

Geerdt Magiels. 
Ingewikkeld: de kunst om te overleven: fragmenten van een leven, met psychose. 
Autobiografie van een man die twee psychoses doormaakte en er in slaagde die door 
behandelingen te boven te komen. 
Speelduur: 8:21. Boeknummer: 25477. 
 
Minke Van Tricht. 
Je ziet het niet, maar we hebben het wel: de rode Ménière-draad in ons leven. 
De ziekte van Ménière is een zeldzame aandoening, gekenmerkt door een combinatie van 
drie symptomen: draaiduizeligheid, oorsuizingen en gehoorverlies. Dit boek is geschreven 
door mensen die zelf Ménière hebben en voor mensen die niet begrijpen wat een Ménière-
patiënt allemaal meemaakt. 
Speelduur: 8:23. Boeknummer: 25423. 
 
Peter Levine. 
De tijger ontwaakt: traumabehandeling met lichaamsgerichte therapie. 
Door schokkende gebeurtenissen kunnen mensen een trauma oplopen en onder meer last 
krijgen van slapeloosheid, angstgevoelens, concentratiestoornissen, prikkelbaarheid en 
woedeuitbarstingen. De natuur heeft het anders geregeld: prooidieren zijn in staat om snel 
na een levensbedreigende situatie weer normaal te functioneren. Volgens Peter Levine, 
expert op het gebied van traumaverwerking, zijn traumaverschijnselen dan ook eerder 
biologisch dan psychologisch en kunnen ze daarom het best op een lichamelijke manier 
worden bestreden (Somatic Experiencing): door een nieuwe confrontatie met de oorzaak van 
het trauma (de tijger) en het ontladen van de overlevingsenergie die het lichaam toen heeft 
opgeslagen en die nu een goede energiestroom blokkeert. Zijn succesvolle methode wordt 
ook in Nederland steeds vaker toegepast; ze laat zich gemakkelijk integreren in veel vormen 



van professionele begeleiding en hulpverlening. Peter Levine is afgestudeerd in medische en 
biologische geneeskunde en psychologie. 
Speelduur: 9:11. Boeknummer: 25474. 

3: Opvoeding en onderwijs 

Wim Oosterlinck. 
Ik wilde geen kinderen (en nu heb ik er twee). 
Ingelezen door de auteur. Radiopresentator Wim Oosterlinck is de trotse vader van Roos (5) 
en Bo (1). Met een zware dosis herkenbaarheid en een stevig snufje humor vertelt Wim hoe 
hij eerst absoluut geen kinderen wilde en hoe ze nu zijn leven veranderen. Lees hoe het 
wonder in werkelijkheid een dragonder blijkt te zijn, waarom de babyblues volstrekt normaal 
zijn (maar niet voor een man), waarom alle kinderen van pinguïns houden en hoe dochterlief 
het Gravensteen onderplaste. (…) Wim Oosterlinck. Ik wilde geen kinderen (en nu heb ik er 
twee). Ingelezen door de auteur. Speelduur: 4:27. Boeknummer: 25468. 

4: Politiek 

Ivan Ollevier. 
Het gekroonde eiland : het Verenigd Koninkrijk (en de Europese Unie) en de Brexit. 
In 'Het gekroonde eiland' vat VRT-journalist Ivan Ollevier de hele polemiek goed samen. Zijn 
neerslag van interviews die hij voor en na de stemming deed, vult hij aan met enkele 
historische kanttekeningen die teruggaan tot de periode net na de Tweede Wereldoorlog, 
waarin politieke reuzen als Winston Churchill en Charles de Gaulle hun visie op een al dan 
niet Verenigd Europa poneerden; Harold Wilson, Edward Heath, Margaret Thatcher, John 
Mayor, Tony Blair: ze passeren allemaal de revue. 
Speelduur: 10:11. Boeknummer: 25479. 

5: Psychologie 

Susan Faludi. 
In de donkere kamer : het verhaal van mijn vader, de vrouw. 
Een Amerikaanse schrijfster en journaliste vertelt het waargebeurde verhaal van haar joodse 
vader, zijn Hongaarse afkomst en zwerftocht door diverse werelddelen, zijn huwelijk met een 
Amerikaanse vrouw en ten slotte zijn coming-out als vrouw. 
Speelduur: 13:55. Boeknummer: 25471. 
 
Cory Taylor. 
Sterven, een levensverhaal. 
Cory Taylor was een van de meest geliefde auteurs van Australië. Ze leed aan een 
ongeneselijke vorm van kanker. Ze beschrijft de warboel van haar emoties, ze kijkt terug op 
haar leven en ze herinnert zich de levens en de dood van haar ouders. En ze legt uit waarom 
ze zelf de manier en het moment van haar dood wil kiezen. 
Speelduur: 4:09. Boeknummer: 25457. 

6: Wijsbegeerte 

Anselm Grün. 
Langs bergen en dalen van het leven : bijbels geïnspireerd wandelen. 
Sinds zijn jeugd is Anselm Grün al gefascineerd door de bergen. Ook nu nog geniet hij 
regelmatig van wandelvakanties in de bergen, samen met zijn familie. Voor Anselm staat 
wandelen door de bergen symbool voor het leven zelf: in beide is het belangrijk om altijd 
open te staan voor nieuwe uitdagingen, jezelf en je krachten te trainen, te groeien in je werk, 



op zoek te gaan naar contact, te genieten van het alleen-zijn en het opzoeken van je 
grenzen.  
Speelduur: 4:00. Boeknummer: 25420. 


