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Deel 1: Romans 

1: Autobiografische romans 

Louis Boeckmans. De laatste getuige : hoe ik Breendonk en Buchenwald overleefde. 

Oorlogsverslag van een Vlaamse verzetsman die in verschillende concentratiekampen 

belandde. Speelduur: 5:53. Boeknummer: 27669. 

Alejandro Zambra. Mijn documenten. Bekroond met de Premio Municipal de Literatura van 

Santiago de Chile. Vertaald uit het Spaans. Verhalenbundel over het leven van 

jongvolwassenen tijdens de Chileense dictatuur van generaal Pinochet, waarin zich veel 

onder de oppervlakte afspeelt. Speelduur: 7:17. Boeknummer: 27742. 

Steinunn Sigurdardóttir. Heida : schaapherder aan de rand van de wereld. Vertaald uit het 

IJslands. Een IJslandse vrouw runt een schapenboerderij en gaat in de politiek om te 

voorkomen dat er een energiecentrale op haar land komt te staan. Speelduur: 6:30. 

Boeknummer: 27753. 

Christian De Coninck. Die dag heeft Brussel geweend en ik ook. Dit boek is een verslag 

vanop de eerste rij over de aanslag op de luchthaven in Zaventem, door de ogen van een 

politieman. Hij beschrijft heel realistisch de gebeurtenissen, maar vertelt ook hoe die zijn 

professionele en persoonlijke leven hebben getekend. Speelduur: 4:25. Boeknummer: 

27754. 

2: Familiekronieken  

Pauline Van de Ven. Lily Dumont. Een pasgetrouwde Nederlandse vrouw in Boedapest ziet 

haar luchtige leven ingrijpend veranderen door de Tweede Wereldoorlog. Speelduur: 14:01. 

Boeknummer: 27365. 



Elizabeth Jane Howard. Bevrijding. Vertaald uit het Engels. Na het eind van de Tweede 

Wereldoorlog vinden drie generaties van de welgestelde Engelse familie Cazalet hun weg in 

een veranderende maatschappij. Speelduur: 21:11. Boeknummer: 27606. 

Care Santos. De blauwe diamant. Vertaald uit het Spaans. Twee eeuwen geschiedenis van 

een familie die gekenmerkt wordt door moeilijke liefdes en blauwe ogen, opgetekend via de 

verhalen van de oma van de schrijfster. Speelduur: 11:37. Boeknummer: 27723. 

Alice Zeniter. De kunst van het verliezen. Bekroond met de Prix Goncourt des lycéens en de 

Prix littéraire Le Monde. Vertaald uit het Frans. Een jonge vrouw, van gedeeltelijk Algerijnse 

afkomst, verdiept zich in haar familiegeschiedenis op zoek naar haar identiteit. Speelduur: 

17:51. Boeknummer: 27724. 

Jean-Paul Dullers. Hondenleven! Hartverwarmende familiekroniek waarin een cocker en zijn 

baas deelnemen aan loopwedstrijden. Hun gekke familie is op de achtergrond prominent 

aanwezig. De honden Oscaar en zijn rasgenoot Juul, fileren in dit verhaal het menselijk ras. 

Speelduur: 4:49. Boeknummer: 27731. 

3: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn  

Margaret Wilkerson Sexton. Een zekere vrijheid. Vertaald uit het Engels. Drie generaties van 

een zwarte familie in New Orleans voeren een dagelijkse strijd om het bestaan. Speelduur: 

9:25. Boeknummer: 27720. 

Koen Peeters. Kamer in Oostende. Een schrijver en een schilder beginnen een vriendschap 

in Oostende, een stad die ze allebei aan het ontdekken zijn, en zij schetsen een portret van 

de historie, de architectuur en de beroemde inwoners van deze stad. Speelduur: 8:52. 

Boeknummer: 27721. 

Ann Mah. De vergeten kamer. Vertaald uit het Engels. Een jonge Amerikaanse vrouw 

verblijft enige tijd op de wijngaard van haar familie in Frankrijk, waar ze op de 

familiegeschiedenis van haar moeder stuit. Speelduur: 15:38. Boeknummer: 27727. 

Sayed Kashua. Wijzigingen bijhouden. Vertaald uit het Hebreeuws. Het bericht dat zijn vader 

ziek is, brengt bij een naar Amerika geëmigreerde Palestijnse schrijver herinneringen op 

gang over zijn jeugd en de redenen voor zijn vertrek. Speelduur: 7:31. Boeknummer: 27729. 

Jennifer Clement. Wapenliefde. Vertaald uit het Engels. Een 14-jarig Amerikaans meisje en 

haar moeder wonen in een auto bij een woonwagenkamp; als haar moeder een relatie met 

een ongure figuur krijgt, geeft die haar een pistool. Speelduur: 6:16. Boeknummer: 27732. 

Ilana Hammerman. Een vrouw alleen. Vertaald uit het Hebreeuws. Ilana Hammerman gaat 

na de dood van haar man en haar enige zus alleen op reis. Na Nieuw-Zeeland gaat ze naar 

Palestina, naar de bezette gebieden, om daar het dagelijks leven mee te maken, met de 

Palestijnen te praten en te helpen waar ze kan. Speelduur: 11:25. Boeknummer: 27733. 

Keith Stuart. Het hele leven in één keer. Vertaald uit het Engels. Een theaterdirecteur 

probeert zowel zakelijk als privé veel problemen het hoofd te bieden. Speelduur: 15:36. 

Boeknummer: 27734. 

Katie Ganshert. De kleur van je hart. Vertaald uit het Engels. Vanwege problemen op een 

Amerikaanse middelbare school worden veel van de, grotendeels zwarte, leerlingen 

overgeplaatst naar een andere school in een rijkere buurt, wat leidt tot verontruste ouders en 

andere problemen. Speelduur: 12:10. Boeknummer: 27737.  



Karolien Joossens. De tragedie van Swerthout-Wittebeek. Als het Vlaamse verzet in 1944 

een foute boerenzoon liquideert, neemt de SS op buitenproportionele wijze wraak. 

Speelduur: 16:10. Boeknummer: 27741. 

Nico Walker. Cherry. Vertaald uit het Engels. Een jonge Amerikaanse soldaat ontspoort 

volledig na zijn uitzending naar Irak. Speelduur: 9:52. Boeknummer: 27744.  

Maria Stepanova. Voorbij het geheugen : een familiegeschiedenis. Vertaald uit het Russisch. 

Familiegeschiedenis van de Russische dichteres, journaliste en vrijheidsactiviste. Speelduur: 

14:29. Boeknummer: 27751. 

Marlies Van Bouwel. Voor het zeggen. Twee vriendinnen ontmoeten elkaar weer na twintig 

jaar als de ene haar eerste stappen zet in de lokale politiek terwijl de andere de politiek volgt 

als fotograaf. Speelduur: 7:54:52. Boeknummer: 27758. 

Ellen Verstrepen. Kattentijd. Een getrouwde vrouw krijgt te maken met concurrentie als een 

medewerkster van haar man verliefd op hem wordt. Speelduur: 16:06. Boeknummer: 27759. 

Cristina López Barrio. Nevel in Tanger. Vertaald uit het Spaans. Als Flora, die lijdt onder een 

kinder- en liefdeloos huweljk, een gepassioneerde nacht doorbrengt met Paul smaakt dat 

naar meer, maar twee dagen later blijkt hij spoorloos te zijn en leidt een amulet haar naar 

Tanger. Speelduur: 10:27. Boeknummer: 27781. 

Ben Smith. Doggerland. Vertaald uit het Engels. Op de Doggersbank, een enorme zandbak 

in de Noordzee ten oosten van Noord-Engeland moeten een oude en een jonge man een 

gigantisch windmolenpark onderhouden, maar de jongen ontdekt dat zijn vader hier vroeger 

ook heeft gewerkt. Speelduur: 7:13. Boeknummer: 27772. 

4: Thrillers 

Ilaria Tuti. Kind 39. Vertaald uit het Italiaans. Commissaris Teresa Battaglia wordt in een 

bergdorpje geconfronteerd met een bizarre en blijkbaar rituele moord. Speelduur: 9:53. 

Boeknummer: 27738. 

Robert Fabbri. Adelaar van Rome. Vertaald uit het Engels. De toekomstige Romeinse keizer 

Vespasianus is een hoge officier geworden, maar als voormalig vriend van de vermoorde 

keizer Caligula loopt zijn leven gevaar. Speelduur: 17:39. Boeknummer: 27747. 

Alex Michaelides. De stille patiënt. Vertaald uit het Engels. Een psychotherapeut bijt zich 

vast in het achterhalen van de reden waarom een vrouw die haar man vermoordde sindsdien 

geen woord meer heeft gezegd. Speelduur: 9:19. Boeknummer: 27748. 

Sandra Brown. Op het spel. Vertaald uit het Engels. Als tijdens een voogdijzaak een 

schietpartij losbarst, heeft dit gevolgen voor alle betrokkenen. Speelduur: 14:17. 

Boeknummer: 27761. 

Rebecca Fleet. De huizenruil. Vertaald uit het Engels. Na een paar heftige huwelijksjaren 

ruilt een echtpaar voor een week van huis, maar in het tijdelijke huis ontdekt de vrouw zaken 

die betrekking hebben op haar vroegere leven en ze vraagt zich af of dit het huis van haar 

vorige geliefde is. Speelduur: 9:28. Boeknummer: 27769. 

Catherine Steadman. De duik. Vertaald uit het Engels. Een stel vindt tijdens een romantische 

reis op een tropisch eiland iets in zee dat hun leven op zijn kop zet. Speelduur: 17:39. 

Boeknummer: 27784. 



5: Waargebeurd 

David Sheff. Beautiful boy. Vertaald uit het Engels. Waargebeurd verhaal van een 

Amerikaanse journalist over zijn aan drugs verslaafde zoon en wat dat met hem en de 

andere gezinsleden doet en zijn tien jaar durende strijd om zijn zoon weer clean te krijgen. 

Speelduur: 13:20. Boeknummer: 27625. 

Christian Donlan. Een stap vooruit, een stap terug. Vertaald uit het Engels. Persoonlijk relaas 

van een vader die lijdt aan multiple sclerose over het opgroeien van zijn jonge dochtertje, 

terwijl zijn eigen wereld door zijn ziekte steeds kleiner wordt. Speelduur: 10:57. 

Boeknummer: 27745. 

Meredith May. De bijenhoudster : een waargebeurd verhaal over familiebanden, honingbijen 

en het leven. Vertaald uit het Engels. Een meisje leert, na de scheiding van haar ouders, 

alles over het intrigerende bijenleven van haar opa die imker is. Speelduur: 12:53. 

Boeknummer: 27766. 

Dion Leonard. Mijn reis met Gobi : het waargebeurde verhaal van een klein hondje en een 

lange tocht door de woestijn. Vertaald uit het Engels. Marathonloper Dion Leonard reist de 

wereld rond om aan zware ultramarathons deel te nemen. In de Gobiwoestijn ontmoet hij 

Gobi, een zwerfhond. Hij besluit om het bijzondere hondje mee te nemen naar huis. 

Speelduur: 8:47. Boeknummer: 27779. 

Hans Leduc. De structuur van asfalt : van vader op zoon : het aangrijpende verhaal over 

autismespectrum in een gezin. Autobiografisch relaas over de relatie tussen een vader en 

zijn zoon, die beiden door het leven gaan met autisme. Speelduur: 5:57. Boeknummer: 

27780. 

6: Boeken voor jongvolwassenen 

Matthew Quick. De derde persoon. Vertaald uit het Engels. Als Nanette van haar docent 

Engels een boek cadeau krijgt, zet het haar leven helemaal op zijn kop. Ze probeert, net als 

de hoofdpersoon, erachter te komen wie ze nu werkelijk is. Speelduur: 6:04. Boeknummer: 

27776. 

Sciencefiction. Amy McCulloch. Jinxed. Vertaald uit het Engels. Lacey wil later gaan werken 

bij het bedrijf dat de baku heeft uitgevonden: een smartphone in de vorm van een 

robothuisdier. Als ze een kapotte baku vindt en deze repareert, zet ze haar leven op zijn kop. 

Speelduur: 9:38. Boeknummer: 27764. 

Thriller. Kaat De Kock. Wie denk je wel dat je bent? Eva wordt achtervolgd door een man. 

Als Eva om uitleg vraagt, beweert hij haar biologische vader te zijn. Haar moeder probeert 

het tegendeel te bewijzen. Eva raakt steeds meer verstrikt in het verhaal van de 

vreemdeling. Wie heeft er gelijk? Speelduur: 3:11. Boeknummer: 27777. 

Alice Broadway. Inkt. Vormt samen met Vlam (deel 2) en (deel 3) een trilogie. Vertaald uit 

het Engels. In de wereld van Leora wordt alles wat je meemaakt op je vel getatoeëerd. Zo 

kan niemand geheimen hebben. Leora ontdekt dat haar overleden vader wel geheimen had. 

Speelduur: 9:16. Boeknummer: 27755. 



Deel 2: Informatieve boeken 

1: Politiek 

Theo Francken. Continent zonder grens. Visie van de politicus van de N-VA op de 

achtergronden, oorzaken en gevolgen van migratie naar Europa. Speelduur: 9:24. 

Boeknummer: 27651. 

Philippe Van Parijs. Belgium : een utopie voor onze tijd. Populair-wetenschappelijke 

verhandeling over België als moderne staat met suggesties voor de versterking daarvan. 

Speelduur: 6:07. Boeknummer: 27705. 

Wim Peumans. Jan Peumans : een zachte anarchist. Wim Peumans schrijft een originele 

biografie over zijn vader Jan, de voormalige maoïst en levenslange milieuactivist, de 

overtuigde Vlaams-nationalist die even fervent Walloniëliefhebber is, de gezaghebbende 

progressieve stem binnen de N-VA, de onbevangen politicus die tegenstellingen durft 

blootleggen en zijn overtuiging laat spreken. Speelduur: 10:26. Boeknummer: 27750. 

Bart De Wever. Over identiteit. Visie op de organisatie van de westerse samenleving volgens 

de principes van de Verlichting. Speelduur: 3:20. Boeknummer: 27787. 

2: Psychologie 

Luc Swinnen. Waarom wij vreemdgaan en parachutespringen : ons onbegrijpelijke brein. 

Populairwetenschappelijke analyse van hoe het komt dat emoties soms sterker blijken dan 

het redeneervermogen. Speelduur: 6:16. Boeknummer: 27700. 

Paul Verhaeghe. Liefde in tijden van eenzaamheid : drie verhandelingen over drift en 

verlangen. Drie essays over de liefde in haar verband met psychoanalytische concepten 

zoals drift, verlangen en genot. Speelduur: 9:44. Boeknummer: 27749. 

Lorna Byrne. Laat je hart spreken : leg contact met je engelen en ontvang hulp, zegeningen 

en liefde. Uitgebreid gebedenboek als hulpmiddel en inspiratiebron voor lezers om te leren 

bidden. Om zich verbonden te voelen met God en via gebedsengelen kracht, steun maar 

vooral liefde te kunnen ontvangen. Speelduur: 6:31. Boeknummer: 27746. 

Karel De Corte. Maak me niet Down : downsyndroom, anders bekeken. Beeld van de 

eigenheid en kwetsbaarheden die gelinkt zijn aan het downsyndroom, waarin houvast wordt 

gegeven in de omgang met kinderen en volwassenen met Down. Speelduur: 13:24. 

Boeknummer: 27722. 

3: Sociale vraagstukken 

Ann Lamon. Jungle : berichten uit transitland. Verslag over de ervaringen van een Vlaamse 

vrijwilligster die hulp verleende aan vluchtelingen in tentenkampen in Frankrijk, de 'jungle van 

Calais'. Speelduur: 8:30. Boeknummer: 27421. 

Heidi De Pauw. Geen paniek! : waarom we onze kinderen met een gerust hart kunnen 

loslaten. Tips voor de opvoeding van kinderen vanuit het perspectief van een criminoloog. 

Speelduur: 7:26. Boeknummer: 27718. 

Dirk Verhofstadt. Beroemde feministes : de strijd voor vrouwenrechten. Veertien vrouwen 

blikken terug op het leven en de ideeën van evenveel bijzondere feministes. Dit boek wil 

aantonen hoezeer vrouwen in het verleden hebben moeten vechten voor hun rechten. 

Speelduur: 9:24. Boeknummer: 27757. 



Nancy Leysen. Voor altijd mijn kind : eigen verhalen van ouders met kinderen in pleegzorg. 

Persoonlijke ervaringen van Belgische ouders over wat er gebeurt als hun kind in de 

pleegzorg terechtkomt. Speelduur: 4:23. Boeknummer: 27783. 


