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Deel 1: Romans 

1: Autobiografische romans 

Sorj Chalandon. Het beroep van mijn vader. Vertaald uit het Frans. Een man blikt terug op 

zijn door een tirannieke vader overheerste jeugdjaren. Speelduur: 8:14. Boeknummer: 

27794. 

Didier Eribon. Terug naar Reims. Vertaald uit het Frans. De linkse Franse socioloog Didier 

Eribon komt er achter dat zijn leven getekend is door een grote gespletenheid, die zijn leven 

opdeelt in verschillende identiteiten: homo, politiek links, afkomstig uit de arbeidersklasse. 

Het is ook een collectieve geschiedenis van het naoorlogse Frankrijk, wat het boek uniek 

maakt. Speelduur: 6:41. Boeknummer: 27833. 

Valerie Eyckmans. Was ik nu 20, 30 of 40? : het midlife-mysterie. Ervaringen uit het leven 

van de Vlaamse schrijfster die in de midlife-fase overziet wat belangrijk is. Speelduur: 3:52. 

Boeknummer: 27931. 

Herman Brusselmans. Hij schreef te weinig boeken. Autobiografische roman waarin de 

schrijver de vraag stelt of wat hij schrijft wel literatuur is. Speelduur: 42:27. Boeknummer: 

27940. 

Sergio Del Molino. Het godvergeten Spanje : een reis door een land dat nooit heeft bestaan. 

Vertaald uit het Spaans. In een mengvorm van reisverhaal, autobiografie, 

cultuurgeschiedenis, maatschappijkritiek en literair essay vertelt Sergio del Molino over hoe 

tussen 1950 en 1970 het Spaanse platteland beetje bij beetje leeggelopen is. Speelduur: 

11:16. Boeknummer: 27995. 



2: Columns 

Wouter Deprez en Guinevere Claeys. Kortgedingen. In dit boek bundelden Wouter Deprez 

en Guinevere Claeys hun columns uit De Standaard. Bijgedachten over, naast, tussen of niet 

weg van het nieuws. Speelduur: 7:10. Boeknummer: 27264. 

Wouter Deprez. Gelukkig heeft je moeder twee oren. In brieven aan zijn eenjarige zoontje 

vertelt een jonge vader over zijn vaderschap en zijn enthousiasme bij het zien opgroeien van 

zijn zoon. Speelduur: 0:48. Boeknummer: 27994. 

Veronique Puts. Katten brengen geluk -ook zwarte! Columns van Veronique Puts over haar 

twee katten Pernod en Cootje. Speelduur: 2:36. Boeknummer: 27923. 

3: Historische romans 

Barbara Taylor Bradford. Het geluk van Cavendon Hall. Vertaald uit het Engels. Nu het 

landgoed in Yorkshire veilig is gesteld, dreigt de Tweede Wereldoorlog en rust er de zware 

taak op de vrouwen van Cavendon Hall om alle problemen het hoofd te bieden. Speelduur: 

16:28. Boeknummer: 27914. 

Javier Azpeitia. De drukker van Venetië. Vertaald uit het Spaans. Wanneer de 

boekenliefhebber Aldus Manutius in de vijftiende eeuw in Venetië zelfstandig een drukkerij 

wil opzetten, krijgt hij te maken met commerciële en kerkelijke tegenwerking. Speelduur: 

13:09. Boeknummer: 27964. 

Bart Koubaa. Het leven en de dood van Jacob Querido. Als in de 17e eeuw een jongeman 

naar de suikerplantage van zijn oom in Brazilië wordt gestuurd, wordt hij geconfronteerd met 

het keiharde leven daar. Speelduur: 4:07. Boeknummer: 27972. 

Liz Trenow. De verloren soldaten. Vertaald uit het Engels. Drie vrouwen proberen het lot van 

hun geliefden tijdens de Eerste Wereldoorlog te achterhalen. Speelduur: 9:26. Boeknummer: 

27982. 

4: Novellen 

Leen Huet. Nest. Nest is een kortverhaal over Maria Pypelinckx, Rubens' moeder. Bij deze 

speelse vertelling zijn ook twee authentieke brieven van haar hand opgenomen. Speelduur: 

0:49. Boeknummer: 27321.  

Khaled Hosseini. Bede aan de zee. Vertaald uit het Engels. Op 2 september 2015 spoelde 

de driejarige Alan Kurdi aan op de Turkse kust. Zijn familie deed een poging Syrië te 

ontvluchten en veiligheid te vinden in Europa. Speelduur: 0:11. Boeknummer: 27604. 

Leonid Nikolajevitsj Andrejev. De zeven gehangenen. Vertaald uit het Russisch. Vijf 

terroristen en twee moordenaars die in het tsaristisch Rusland veroordeeld zijn tot de galg, 

gaan op verschillende manieren om met de naderende dood. Speelduur: 3:21. Boeknummer: 

27990. 

5: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn  

Peter Buwalda. Otmars zonen. ‘Otmars zonen’ vertelt het verhaal van de jonge Shell-

employé Ludwig Smit, die na een bezoek aan de illustere Johan Tromp op het Siberische 

eiland Sakhalin strandt in een sneeuwstorm.  Speelduur: 18:20. Boeknummer: 27397. 

Julien Ignacio. Kus. Een vader lucht zijn hart tijdens de vele uren die hij doorbrengt aan het 

ziekenhuisbed van zijn negenjarige comateuze zoontje. Speelduur: 3:20. Boeknummer: 

27908.  



Gabe Habash. Stephen Florida. Vertaald uit het Engels. Het leven van een jonge student in 

North Dakota aan het eind van de jaren zeventig draait om wedstrijd worstelen maar een 

fatale blessure zorgt voor een mentale crisis. Speelduur: 11:40. Boeknummer: 27912. 

Pat Donnez. Het interview. 'Het interview' is een onthutsende confrontatie tussen twee sterke 

vrouwen die – allebei opgezadeld met te veel verleden – elkaars doos van Pandora openen. 

Speelduur: 4:28. Boeknummer: 27921. 

Siri Hustvedt. Herinneringen aan de toekomst. Vertaald uit het Engels. Een oudere schrijfster 

blikt terug op haar vormingsjaren in het New York van de jaren zeventig. Speelduur: 13:33. 

Boeknummer: 27929.  

Luke Allnutt. Alleen voor jou. Vertaald uit het Engels. Een jong gezin wordt getroffen door 

een grote ramp, waar de vader slecht mee om kan gaan, maar na een donkere periode 

probeert hij zijn leven weer op de rails te krijgen. Speelduur: 13:51. Boeknummer: 27936. 

Rhiannon Navin. Het overgebleven kind. Vertaald uit het Engels. Als een zesjarige jongen in 

de VS een schietpartij op school meemaakt en daarbij zijn oudere broer verliest, moeten hij 

en zijn ouders hiermee zien om te gaan. Speelduur: 11:58. Boeknummer: 27942. 

Sophie Green. De leesclub aan het einde van de wereld. Vertaald uit het Engels. Vijf 

vrouwen in het afgelegen binnenland van Australië vormen een leesclub. Speelduur: 12:56. 

Boeknummer: 27944. 

Charles Martin. Twaalf jaar hoop. Vertaald uit het Engels. Als een ooit beroemde topsporter, 

die wegens beschuldiging van misbruik twaalf jaar in de gevangenis heeft gezeten, vrijkomt 

is het er hem alles aan gelegen om zijn grote liefde weer voor zich te winnen. Speelduur: 

10:35. Boeknummer: 27952. 

Marco Balzano. Ik blijf hier. Vertaald uit het Italiaans. Bekroond met de Premio Bagutta. Een 

Italiaanse familie in het stadje Curon verzet zich tegen de hypocrisie van de politiek en de 

arrogantie van de macht. Speelduur: 6:04. Boeknummer: 27960. 

Nina George. Zomerwind. Vertaald uit het Duits. Twee vrouwen ondergaan een 

bewustwordingsproces tijdens een vakantie aan de Bretonse kust. Speelduur: 9:52. 

Boeknummer: 27961. 

Dumani Mandela. Op de vlucht voor apartheid. Vertaald uit het Engels. Een Zuid-Afrikaanse 

jongen moet tijdens het hoogtepunt van de strijd tegen de apartheid met zijn familie zijn land 

ontvluchten. Speelduur: 6:21. Boeknummer: 27966. 

Saskia Martens. Ontspoord. Dit boek borduurt verder op de personages Stan en Joren uit de 

televisiereeks ‘Thuis’. Het boek handelt over de relatie tussen de twee jongens en de 

psychische problemen van Stan en hoe deze ervoor zorgen dat de twee in de problemen 

raken. Speelduur: 5:33. Boeknummer: 27969. 

Armando Lucas Correa. De verloren dochter. Vertaald uit het Engels. Een Joods meisje is 

tijdens de Tweede Wereldoorlog gedwongen haar ware identiteit te verbergen en wordt als 

vrouw van tachtig met haar verleden geconfronteerd. Speelduur: 9:16. Boeknummer: 27973. 

Jo Claes. Spiegelgevechten. Een 59-jarige docent worstelt met een midlifecrisis. Speelduur: 

9:35. Boeknummer: 27989. 



6: Romantische boeken 

Christina Lauren. Ik weet niet of ik van je houd. Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw 

trouwt met een onbekende man zodat hij een verblijfsvergunning krijgt. Speelduur: 12:56. 

Boeknummer: 27946. 

Debbie Johnson. Zomer in het Duincafé. Vertaald uit het Engels. Laura, sinds twee jaar 

weduwe en moeder van twee pubers, gooit het roer om door te solliciteren op een baan in 

het Duincafé. Speelduur: 10:20. Boeknummer: 27953. 

Ria Maes. Onterechte jaloezie. Sara is verrast als ze een sms krijgt van Jacob, de stylist 

waarmee ze vroeger nog een relatie heeft gehad. Hij vraagt of ze mee wil naar een feestje 

met de cast van de nieuwste film van Erik van Looy. Sara is dolenthousiast en gaat op zijn 

uitnodiging in, maar beslist om niks tegen Simon te zeggen... Speelduur: 4:59. Boeknummer: 

27980. 

7: Thrillers 

Pascal Engman. Patriotten. Vertaald uit het Zweeds. Zweedse extremisten vermoorden 

journalisten die zich positief uitlaten over multiculturalisme en gaan steeds verder in hun 

zucht de bevolking tegen elkaar op te zetten. Speelduur: 16:05. Boeknummer: 27909. 

Chris Whitaker. Alle slechte meisjes. Vertaald uit het Engels. In 1995 is het stadje Grace in 

de greep van de verdwijning van zeven mooie meisjes, overheerst de angst voor satanisme 

en zoekt Raine bezeten naar haar verdwenen tweelingzus Summer. Speelduur: 11:40. 

Boeknummer: 27911. 

Gustavo Malajovich. Als mijn dochter. Vertaald uit het Spaans. Als een vierjarig meisje in 

1999 in Buenos Aires vermist raakt en de politie weinig vorderingen maakt, schakelt haar 

vader een detective in. Speelduur: 22:36. Boeknummer: 27915. 

Robert Fabbri. Heersers van Rome. Vertaald uit het Engels. Vespasianus wil zijn broer 

Sabinus redden, die in Engeland gevangen is genomen door Keltische druïden. Speelduur: 

14:46. Boeknummer: 27945. 

Liv Constantine. De laatste getuige. Vertaald uit het Engels. Nadat haar moeder vermoord is 

aangetroffen, laat de moordenaar een jonge vrouw weten dat zij het volgende slachtoffer zal 

zijn. Speelduur: 10:51. Boeknummer: 27959. 

Esther Quatfass. Elandsoog. Als op een Zweeds eiland een jongen wordt doodgeschoten, 

probeert zijn ternauwernood ontkomen vriend de dader op te sporen. Speelduur: 9:23. 

Boeknummer: 27967. 

Michael Kestemont. De zwarte koning. Een vrouw is getuige van de moord op een 

controversieel politicus die haar nog een kokertje weet te overhandigen en dit is het begin 

van een raadselachtige zoektocht naar een geheimzinnige kunstschat. Speelduur: 10:59. 

Boeknummer: 27968. 

Leo Benedictus. Wie zwijgt. Vertaald uit het Engels. Een vrouw wordt heimelijk gestalkt door 

een vreemde die toevallig haar pad heeft gekruist en zonder dat zij er erg in heeft, is haar 

privacy haar ontnomen, wat ernstige gevolgen heeft voor anderen die haar pad kruisen. 

Speelduur: 8:41. Boeknummer: 27979. 

Lydia Verbeeck. De gestolen glasramen. Glasramen die in de 16e eeuw door een koopman 

aan een kerk zijn geschonken, worden vier eeuwen later gestolen door een verre verwant 

van de koopman. Speelduur: 8:17. Boeknummer: 27981. 



Walter Damen. Bodemloos. Als advocate Kirsten een verdachte van meerdere moorden 

verdedigt, keren velen zich tegen haar. Speelduur: 9:10. Boeknummer: 27988. 

8: Boeken voor jongvolwassenen 

Christine Geysen. Als je ademhaling stopt. Helia heeft een bijzondere gave: ze kan sterfdata 

van mensen zien. Wat moet ze doen nu de sterfdatum van haar vader steeds dichterbij 

komt? Speelduur: 7:24. Boeknummer: 27788. 

Dystopische roman. Miriam Borgermans. Dante: deel 2. Slaaf Dante is ontsnapt aan zijn 

meester, die hem gruwelijk mishandelde. Hij zint samen met lotgenoten op wraak en wil een 

poging doen om Raven te bevrijden. Maar zij zit opgesloten in een kamp waaruit nog nooit 

iemand levend is teruggekomen. Speelduur: 11:46. Boeknummer: 27902. 

Historische roman. Jean-Claude Van Rijckeghem. IJzerkop. Gent, 1808. Als de familie van 

Stans in financiële problemen komt, wordt ze uitgehuwelijkt aan een rijke handelaar. Stans 

vlucht en treedt in het geheim, verkleed als man, toe tot het leger van Napoleon. Haar broer 

Pier wil haar terughalen. Speelduur: 12:57. Boeknummer: 27951. 

Ontwikkelingsroman. Lena De Coninck. Bloedlink. Sinds haar vader zelfmoord pleegde, 

zwerft Mira nog vaak door het ziekenhuis om hem te zoeken. Daar ontmoet ze de knappe 

Alex en ze is meteen verliefd. Maar Alex is seropositief en heeft nog maar kort te leven. 

Kunnen ze toch nog van hun verliefdheid genieten? Speelduur: 4:40. Boeknummer: 27993.  

Helena Fox. Steeds verder weg. Vertaald uit het Engels. Biz doet haar best om een normaal 

leven te leiden. Niemand weet dat ze, sinds haar vader overleed, last heeft van depressieve 

gevoelens en soms dingen ziet die er niet zijn. Na een ingrijpende gebeurtenis dreigt Biz 

haar grip op de werkelijkheid te verliezen. Speelduur: 9:19. Boeknummer: 27978. 

Sciencefiction. Guido Eekhaut. Nomade. Nomadenjongen Aristid zou graag tussen de 

planeten reizen, maar zijn leven beperkt zich tot de woestijn. Op een dag redt hij Anxil, een 

jonge, deftige Dame, uit een karavaan. Anxil blijkt een gevaarlijk familiegeheim met zich mee 

te dragen. Speelduur: 7:30. Boeknummer: 27965. 

Dystopische roman. Alice Broadway. Vlam. Vertaald uit het Engels. In Saintstone wordt je 

leven in tatoeages op je lichaam genoteerd. De blanco’s zijn het verstoten volk. Leora is half-

blanco en wordt door haar rebelse acties gezien als een verrader. De leider van Saintstone 

dwingt haar om, vermomd als verstotene, bij de blanco’s te spioneren. Speelduur: 8:27. 

Boeknummer: 27948. 

Deel 2: Informatieve boeken 

1: Geschiedenis 

Gianni Morelli. De invloedrijkste mensen van onze tijd. Korte biografieën van vijftig 

toonaangevende mannen en vrouwen, vanaf eind negentiende eeuw tot heden. Speelduur: 

4:46. Boeknummer: 27974. 

Piet Chielens. De geschreven oorlog: in Flanders Fields Museum: anthologie van teksten 

van het front in België. Publicatie bij de gelijknamige tentoonstelling in het Flanders Field 

Museum die 366 authentieke, tussen 1914 en 1940 geschreven teksten bevat van getuigen 

van de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog. Speelduur: 57:59. Boeknummer: 27939. 



David King. Het proces tegen Hitler: de Bierkellerputsch en de opkomst van nazi-Duitsland. 

Geschiedenis van het proces in 1924 tegen Hitler en enkele medeverdachten van de 

mislukte Bierkellerputsch in november 1923. Speelduur: 14:00. Boeknummer: 27941. 

Francis Weyns. De schaduwjaren: het verhaal van mijn twee grootvaders in de oorlog, zwart 

en helemaal fout. Historicus en cultureel marketingmanager Francis Weyns vertelt zijn 

aangrijpende familieverhaal. Zowel zijn grootvader als stief-grootvader collaboreerden met 

de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 29 mei 1948 werd de grootvader van Weyns 

omwille van die reden gefusilleerd. Speelduur: 10:05. Boeknummer: 27950. 

2: Gezondheid 

Jutta Borms. De nieuwe dokter : een andere kijk op gezond zijn en gezond blijven. Een 

holistische visie van een arts, zij schrijft over haar persoonlijke ervaring met complementaire 

geneeskunde, aangevuld met praktijkvoorbeelden. Speelduur: 5:26. Boeknummer: 27735. 

Bruce Perry. De jongen die opgroeide als hond en andere verhalen uit de praktijk van een 

kinderpsychiater. Kinderpsychiater Perry Bruce, tevens neurowetenschapper en grondlegger 

van een kliniek voor getraumatiseerde kinderen, geeft een goed zicht op het klinisch beeld 

en mogelijke behandeling van ernstig verwaarloosde en/of getraumatiseerde kinderen. 

Speelduur: 10:12. Boeknummer: 27844.  

Ken Delissen. Yes you Ken! : hoe ik mijn tweede leven begon. Ken Delissen was 

sportleerkracht tot hij op 5 juni 2009 ernstig viel en volledig verlamd raakte. In die tien jaren 

die volgden, revalideerde hij onder meer in het UZ Gent, ontdekte hij technologische 

hulpmiddelen en herwon hij zijn levenskracht. Na zijn passage in de succesvolle tv-reeks 

Taboe werd hij overdonderd door positieve reacties. Speelduur: 5:34. Boeknummer: 27927. 

Petra De Sutter. Zwanger worden : alles wat je moet weten over je kinderwens. Het complete 

basisboek over zwanger worden: van natuurlijke bevruchting tot vruchtbaarheidsproblemen. 

Speelduur: 6:16. Boeknummer: 27910.  

3: Psychologie 

Hesna Al Ghaoui. De kracht van angst : lessen van een oorlogscorrespondent voor het 

dagelijks leven. Adviezen voor het omgaan met angst, op basis van wetenschappelijk 

onderzoek, de eigen ervaringen van de Syrisch-Hongaarse journaliste in conflictgebieden en 

haar angsten als moeder. Speelduur: 12:04. Boeknummer: 27823. 

Melissa Dahl. Iedereen kijkt naar me: de psychologie achter ongemakkelijke situaties. In dit 

boek geeft de auteur een doordachte en originele kijk op wat het betekent om je 

ongemakkelijk te voelen. Als het je lukt om deze situaties de baas te worden – 

netwerkborrels, moeilijke gesprekken, het horen van je eigen stem – kan sociale 

onhandigheid je geheime wapen zijn voor persoonlijke groei. Speelduur: 11:07. 

Boeknummer: 27896. 

Jessica Pan. Sorry dat ik te laat ben, maar ik wilde niet komen : de avonturen van een 

introvert die als extravert gaat leven. Een verlegen, introverte journaliste probeert uit wat er 

gebeurt wanneer zij haar angsten opzij zet. Speelduur: 8:36. Boeknummer: 27962. 

Guy T'Sjoen. Het transgender boek. Informatie en persoonlijke verhalen over 

transseksualiteit. Speelduur: 8:26. Boeknummer: 27956. 


