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Deel 1: Romans 
 

1: Autobiografische romans 
  
Min Kym. 
Verloren: een wonderkind zonder instrument. 
Vertaald uit het Engels. Na de diefstal van haar geliefde viool raakte de violiste en 
wonderkind in een depressie. In dit autobiografisch verhaal vertelt ze over de relatie met 
haar instrument. 
Speelduur: 9:07. Boeknummer: 25528. 
 
Trevor Noah. 
Kleurenblind. 
Vertaald uit het Engels. Een Zuid-Afrikaanse jongen met een zwarte moeder en een blanke 
vader weet zich aan zijn milieu te ontworstelen. 
Speelduur: 10:35. Boeknummer: 25568. 
 
Konstantin Paustovskij. 
Goudzand : verhalen, dagboeken en brieven. 
Vertaald uit het Russisch. Via verhalen, dagboeken en brieven van de schrijver wordt een 
beeld geschetst van zijn levensgeschiedenis tussen 1915 en 1968 en van de tijd waarin hij 
leefde. 
Speelduur: 27:21. Boeknummer: 25656. 
 
Mary Wollstonecraft Shelley. 
Mathilda. 



Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw komt na een moeizame jeugd weer in contact met 
haar vader en ze beleven een mooie tijd samen totdat blijkt dat hij verliefd op haar is. 
Speelduur: 4:21. Boeknummer: 25683. 
 
Colette. 
De eerste keer dat ik mijn hoed verloor : zelfportret in verhalen. 
Vertaald uit het Frans. Persoonlijk getinte schetsen van de schrijver-journaliste Colette 
(1873-1954) van haar verschillende levensfasen, waarbij ze zowel de natuur als de 
mondaine wereld scherp observeert. 
Speelduur: 10:47. Boeknummer: 25745. 
 
Karl Ove Knausgård. 
Zomer. 
Vertaald uit het Noors. Korte impressies van dieren en dingen in huis en tuin, afgewisseld 
met dagboekfragmenten van de Noorse auteur over zijn gezin, reizen en literatuur. 
Speelduur: 9:52. Boeknummer: 25758. 
 

2: Detectives 
 
Pieter Aspe. 
De butlerknop. 
Commissaris Van In en zijn echtgenote Hannelore, onderzoeksrechter, krijgen te maken met 
een netwerk van mensenhandelaars die minderjarige meisjes prostitueren. 
Speelduur: 9:49. Boeknummer: 25651. 
 
Sterre Carron. 
Trifla. 
Inspecteur Rani Diaz van de politie in Mechelen en haar team onderzoeken de verdwijningen 
van enkele vrouwen. 
Speelduur: 11:45. Boeknummer: 25661. 
 
Mons Kallentoft. 
Verslaafd. 
Vertaald uit het Zweeds. Inspecteur Zack Herry van de Stockholmse politie stuit in zijn 
onderzoek naar de dood van enkele rijke jongelui met midzomer op verbanden met de 
onderwereld. 
Speelduur: 11:52. Boeknummer: 25678. 
 
Toni Coppers. 
De zaak Magritte. 
Als een ontsnapte gevangene enkele bizarre moorden pleegt en bij zijn slachtoffers steeds 
hetzelfde briefje achterlaat, doet ex-rechercheur Alex Berger, die worstelt met zijn verleden 
waar de man deel van uitmaakte, er alles aan hem te vinden. 
Speelduur: 9:57. Boeknummer: 25684. 
 
Piet Baete. 
Het laatste woord. 
Een jongeman moet zijn traumatische verleden onder ogen zien als zijn vader op wrede 
wijze wordt vermoord. 
Speelduur: 8:47. Boeknummer: 25730. 
 
Toni Coppers. 
Nooit meer alleen : een Liese Meerhout-thriller. 
Commissaris Liese Meerhout van de Antwerpse politie en haar team onderzoeken de 
gruwelijke afslachting van katten en de moord op een vrouw. 



Speelduur: 10:10. Boeknummer: 25735. 
 

3: Historische romans 
 
Christoph Ransmayr. 
Cox, of Het verglijden van de tijd. 
Vertaald uit het Duits. China, 18de eeuw. Het Rijk van het Midden wordt geregeerd door 
keizer Qíanlóng, een verwoed verzamelaar van kunstwerken en klokken. Deze almachtige 
keizer haalt Alister Cox, een geniale Engelse klokkenmaker en automatenbouwer naar China 
waar hij met drie van zijn bekwaamste medewerkers enkele ingenieuze uurwerken moet 
vervaardigen. 
Speelduur: 7:35. Boeknummer: 25682. 
 
Simon Tolkien. 
Niemandsland. 
Vertaald uit het Engels. Een intelligente jongen uit een arm Engels arbeidersgezin krijgt te 
maken met veel tegenslag, waaronder vreselijke ervaringen tijdens de loopgravenoorlog in 
de Eerste Wereldoorlog. 
Speelduur: 24:53. Boeknummer: 25712. 
 
Jennifer Ryan. 
Het dameskoor van Chilbury. 
Vertaald uit het Engels. In Kent, in 1940, wordt een kerkkoor bijna opgeheven bij gebrek aan 
mannen, maar de vrouwen zetten door - een belangrijke stap voor hun dorp en zichzelf. 
Speelduur: 12:55. Boeknummer: 25714. 
 
Lydia Verbeeck. 
De kleurendief. 
Wanneer de kleurmeester van een ververij in Lier in 1810 op zoek is naar een opvolger, krijgt 
hij te maken met tegenslag en vreemde gebeurtenissen. 
Speelduur: 11:32. Boeknummer: 25736. 
 
Guzel Jachina. 
Zulajka opent haar ogen. 
Vertaald uit het Russisch. Een jonge Tartaarse vrouw wordt in 1930 gedeporteerd naar 
Siberië, waar ze na een treinreis van een halfjaar met een handvol overlevenden in een 
gevangenenkamp aan allerlei ontberingen het hoofd moet zien te bieden. 
Speelduur: 18:21. Boeknummer: 25746. 
 
Robert Domes. 
Mist in augustus. 
Vertaald uit het Duits. Een 10-jarige Duitse zigeunerjongen wordt in 1933 door de nazi's in 
een kindertehuis geplaatst en later in een gekkenhuis, waar patiënten verdwijnen. 
Speelduur: 12:42. Boeknummer: 25713. 
 

4: Psychologische romans 
 
Kristien Dieltiens. 
Kortgeknipt. 
Ten tijde van de Spaanse Burgeroorlog worden twee kinderen naar Vlaanderen geëvacueerd 
waar ze zich moeten zien staande te houden in het voor hen vreemde land. 
Speelduur: 11:35. Boeknummer: 25685. 
 
Griet Op de Beeck. 



Het beste wat we hebben. 
Eerste deel van een trilogie. 
De veertiger Lucas, die net als zijn zus als kind te maken heeft gehad met misbruik, staat op 
een kantelpunt in zijn leven. Hij neemt een aantal rigoureuze beslissingen. 
Speelduur: 10:33. Boeknummer: 25635. 
 
Ivo Victoria. 
Billie & Seb. 
Een 17-jarige in zichzelf opgesloten jongen die een vriendin heeft die in coma is geraakt, 
krijgt op kerstavond een geweer en speelt daar met haar spelletjes mee. 
Speelduur: 10:12. Boeknummer: 25653. 
 
Patricia Harman. 
Vroedvrouw tegen wil en dank. 
In de jaren dertig vindt een verpleegster werk als vroedvrouw en EHBO-assistente in een 
Amerikaans stadje dat onbarmhartig is getroffen door de Depressie. 
Speelduur: 15:06. Boeknummer: 25657. 
 
Anuk Arudpragasam. 
Het verhaal van een kort huwelijk. 
Vertaald uit het Engels. Tijdens de burgeroorlog op Sri Lanka (1983-2009) wordt een 
jongeman gevraagd met een hem onbekend meisje te trouwen, om haar te redden uit de 
handen van geweldplegers. 
Speelduur: 7:00. Boeknummer: 25666. 
 
Yusuf Atilgan. 
De lanterfanter. 
Vertaald uit het Turks. Een man brengt zijn tijd door met schrijven in zijn dagboek en 
wandelen door de stad en leeft tegelijkertijd in dromen en werkelijkheid en voorstellingen van 
'haar' of 'de ander'. 
Speelduur: 8:44. Boeknummer: 25671. 
 

5: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 
 
Cecelia Ahern. 
De knikkerverzamelaar. 
De mysterieuze verschijning van een aantal opslagdozen van haar vader voert een vrouw 
naar een zoektocht die uiteindelijk leidt tot belangwekkende ontdekkingen. 
Speelduur: 11:47. Boeknummer: 25649. 
 
Sarah De Mul. 
Retour San Sebastian : opgroeien met een vaderland in de verte. 
Veelzijdig portret van de Baskische geschiedenis, cultuur en identiteit aan de hand van een 
verslag van de zomer die cultuurwetenschapper Sarah de Mul met haar Baskische partner 
en dochtertje In Baskenland doorbracht. 
Speelduur: 8:10. Boeknummer: 25697. 
 
Curtis Sittenfeld. 
Een begerenswaardige vrijgezel. 
Vertaald uit het Engels. Twee ongetrouwde vrouwen keren terug naar hun geboorteplaats 
om hun zieke vader te verzorgen en hun moeder te helpen die er tegelijkertijd alles aan doet 
om haar dochters aan de man te brengen. 
Speelduur: 14:19. Boeknummer: 25707. 
 
Charles Foster. 



Leven als een beest. 
Vertaald uit het Engels. De auteur probeert letterlijk en vergaand uit hoe het is om als das, 
otter, edelhert, vos en gierzwaluw te leven. 
Speelduur: 10:06. Boeknummer: 25715. 
 
Faruk Šehic. 
Zachtjes stroomt de Una. 
Vertaald uit het Bosnisch. Zijn jeugd aan de Una was betoverend en leek eeuwig te duren, 
maar toen in 1992 de Balkanoorlog uitbrak, zou niets meer hetzelfde zijn. Jaren later 
probeert Mustafa in een land dat nog herstellende is van het oorlogsgeweld zijn eigen 
trauma te verwerken. Hij kijkt terug op zijn zorgeloze verleden, maar intussen dringen ook 
flitsen van de oorlogsgruwelen zijn gedachten binnen. 
Speelduur: 6:35. Boeknummer: 25718. 
 
Dinah Jefferies. 
De dochter van de zijdekoopman. 
Vertaald uit het Engels. In een Vietnam, bezet door de Fransen, wordt een jonge vrouw, half 
Frans en half Vietnamees, gedwongen te kiezen voor haar koloniale achtergrond en familie 
of voor Vietnam en de rebellen. 
Speelduur: 12:59. Boeknummer: 25720. 
 

6: Thrillers 
 
Vince Flynn. 
Machtsovername. 
Vertaald uit het Engels. Antiterrorisme-expert Mitch Rapp neem het op tegen terroristen die 
het Witte Huis hebben bezet en de president gegijzeld houden. 
Speelduur: 17:09. Boeknummer: 25660. 
 
Tove Alsterdal. 
Draai je niet om. 
Vertaald uit het Zweeds. In een woonwijk, die is gebouwd op een plek waar vroeger een 
groot psychiatrisch ziekenhuis heeft gestaan, leiden een moord en een lugubere vondst tot 
veel onrust bij de bewoners. 
Speelduur: 12:53. Boeknummer: 25664. 
 
Anna Snoekstra. 
Als twee druppels water. 
Vertaald uit het Engels. Elf jaar na het verdwijnen van een tienermeisje neemt een look-alike 
zwerfster haar plaats in, met dramatische gevolgen. 
Speelduur: 9:02. Boeknummer: 25677. 
 
B. A. Paris. 
Gebroken. 
Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw voelt zich schuldig omdat ze denkt dat ze het 
slachtoffer van een moord had kunnen helpen. 
Speelduur: 10:13. Boeknummer: 25679. 
 
Petra Spark. 
Artikel 13. 
In 2054, wanneer het in België strafbaar is niet goed voor jezelf te zorgen, neemt een 
moeder haar dochter mee naar een illegale club om haar te laten proeven van vrijheid. 
Speelduur: 10:43. Boeknummer: 25687. 
 
Anja Feliers. 



Lady killers. 
Twee verhalen, in het eerste zoekt een jonge vrouw wraak vanwege de dood van haar 
broertje en in het tweede zoekt een jonge vrouw vergelding voor het feit dat ze van haar 
geliefde is gescheiden. 
Speelduur: 4:11. Boeknummer: 25688. 
 

7: Boeken voor jongvolwassenen 
 
Pat Van Beirs. 
Zigeunergebroed. 
Gent, 1825. Romanie van Pottenberghe (17) komt uit de gegoede burgerij. Haar moeder was 
een zigeunerin die stierf onder de guillotine. Met haar vurige karakter leidt Romanie niet het 
doorsnee leven van een burgermeisje. 
Speelduur: 7:17. Boeknummer: 25675. 
 
Melinda Taub. 
De strijd om Verona. 
Vertaald uit het Engels. Na de dood van Romeo en Julia duurt de vete tussen de families 
Montecchi en Capuletti voort. De prins van Verona denkt de families te kunnen verenigen 
door een gedwongen huwelijk. 
Speelduur: 11:22. Boeknummer: 25669. 
 
Kathelijn Vervarcke,. 
Tot de zon aan de horizon vriest. 
Doordat de moeder van Chinouk een psychose heeft, gaat het met Chinouk niet goed op 
school. Ze krijgt een buddy, Lander, die een moeder met dezelfde stoornis heeft. Er ontstaat 
al snel een vertrouwensband. 
Speelduur: 6:47. Boeknummer: 25692. 
 
Kaat De Kock. 
Chemie. 
Tijdens een schoolreis naar Griekenland springt de vonk over tussen Emma (17, ik-figuur) en 
haar 26-jarige leraar chemie. Bij thuiskomst ontstaat er een geheime relatie, waar alleen 
haar beste vriendin Mia vanaf weet. 
Speelduur: 3:09. Boeknummer: 25693. 
 
Johan Vandevelde. 
Apollo. 
In België heeft de fascistische Partij voor Natie en Orde de macht gegrepen. Jarne en 
Nathan willen in opstand komen, maar jongeren die niet in de pas lopen, verdwijnen in het 
heropvoedingsgesticht Purgatorium. 
Speelduur: 11:48. Boeknummer: 25734. 
 
John Green. 
Negentien keer Katherine. 
Vertaald uit het Engels. De hoogbegaafde Colin is voor de negentiende keer gedumpt door 
een meisje dat Katherine heet. Hij onderneemt een 'roadtrip' die eindigt in het gehucht 
Gutshot. Daar ontdekt Colin de waarheid over de liefde en de negentien Katherines. 
Speelduur: 7:49. Boeknummer: 25755. 

Deel 2: Informatieve boeken 
 

1: Geschiedenis 
 



Mark Heirman. 
1000 jaar slaaf : de vloek van Zwart-Afrika. 
Historisch overzicht van de slavernij, de daarmee gepaard gaande kolonisatie en de 
hedendaagse gevolgen daarvan voor de zwarte bevolking van Afrika. 
Speelduur: 12:50. Boeknummer: 25709. 
 
Bert Gevaert. 
Het grote verhaal van kleine mensen: een geschiedenis. 
Cultuurgeschiedenis van kleine mensen oftewel dwergen, vanaf de oudheid tot heden. 
Speelduur: 10:47. Boeknummer: 25725. 
 
Jan Vaes. 
De graven van Loon: Loons, Luiks, Limburgs. 
Een standaardwerk over het Limburgse verleden tot 1795. Een verleden dat zich niet in de 
Nederlanden afspeelde, maar in het Duitse Rijk. Anders, verrassend en intrigerend. De 
politieke, sociaaleconomische, religieuze en culturele ontwikkelingen komen systematisch en 
toegankelijk aan bod. 
Speelduur: 24:02. Boeknummer: 25741. 
 
Johan Swinnen. 
Rwanda: mijn verhaal. 
Verslag van een Belgische diplomaat die in 1994 in Rwanda getuige was van de genocide. 
Speelduur: 24:18. Boeknummer: 25694. 
 
Amos Oz. 
Beste fanatici: drie essays. 
Drie essays door de bekende Israëlische auteur over de karakterstructuur van een fanaticus, 
over de diversiteit van het jodendom en de grote betekenis van het geschreven woord en 
over de noodzaak van een tweestatenoplossing (Israël en Palestina als afzonderlijke staten). 
Speelduur: 3:21. Boeknummer: 25738. 
 

2: Gezondheid 
 
Thierry Verhelst. 
Als ik zwak ben, ben ik sterk: rechtop in de beproeving. 
In 2010 kreeg Thierry Verhelst te horen dat hij "ALS" heeft. Deze ziekte leidt tot een 
progressieve verlamming van de ledematen en, in een later stadium, ook de 
ademhalingsspieren. Schrijfster Anne Ducrocq vertelt het verhaal van zijn laatste 
levensjaren. Ze integreerde dagboekfragmenten en andere intieme geschriften van Thierry in 
haar verhaal. 
Speelduur: 6:15. Boeknummer: 25753. 
 
Lieve Thienpont. 
De pijn van anders zijn: getuigenissen van ondraaglijk lijden met Asperger. 
Persoonlijke verhalen van mensen met Asperger en waar ze in hun leven tegenaan lopen. 
Teksten verzameld en geredigeerd door een psychiater die in levenseinde is 
gespecialiseerd. 
Speelduur: 10:24. Boeknummer: 25717. 
 

3: Politiek 
 
Peter Mertens. 
Graailand: het leven boven onze stand. 
Kritische analyse van het wereldbeeld van de neo-liberalen (de 'graaiers'). 



Speelduur: 14:16. Boeknummer: 25643. 
 
Joby Warrick. 
Zwarte vlaggen: de opkomst van IS. 
Geschiedenis van de islamitische terreurorganisatie. 
Speelduur: 14:47. Boeknummer: 25740. 
 

4: Religie 
 
Anselm Grün. 
Waardering: aandacht voor elkaar als inspirerende kracht. 
Duiding door de Benedictijner monnik van het woord 'waardering' en oefeningen voor het 
uiten van waardering. 
Speelduur: 2:06. Boeknummer: 25644. 
 
Anselm Grün. 
Omgaan met conflicten: moeilijke situaties onder ogen zien en oplossen. 
Handreiking door de Benedictijner monnik over het oplossen van conflicten vanuit een 
spirituele en Bijbelse invalshoek. 
Speelduur: 4:56. Boeknummer: 25673. 
 

5: Sociale vraagstukken 
 
Wannes Dupont. 
Verzwegen verlangen: een geschiedenis van homoseksualiteit in België. 
Dit boek reconstrueert de leefwereld van 'potten' en 'pederasten' in België, van de 
middeleeuwen tot vandaag, en bespreekt de veranderende mentaliteit rond een thema dat 
slechts met mondjesmaat publiekelijk bespreekbaar werd. Als leidraad om deze verborgen 
geschiedenis bloot te leggen worden gerechtelijke procesdossiers gebruikt. 
Speelduur: 12:42. Boeknummer: 25722. 
 
Tim Samuels. 
Waar is mijn speer: de rol van de man in de 21e eeuw. 
Reflectie op het mannenbestaan en de eigenschappen en geestesgesteldheid die een man 
tot een èchte man maken. 
Speelduur: 10:18. Boeknummer: 25742. 
 

6: Sport 
 
Freddy Maertens. 
Freddy!: waarom het liep zoals het gelopen is. 
Biografie van wielrenner Freddy Maertens. 
Speelduur: 5:43. Boeknummer: 25711. 
 
Rudy Nuyens. 
Jan Ceulemans: recht in de ogen. 
Deze biografie is een terugblik op de 42 jaar profvoetbal die de intussen zestigjarige 
Ceulemans achter de rug heeft. 
Speelduur: 7:08. Boeknummer: 25716. 


