
Boeknummer Auteur Titel Abstract Speelduur Plaats Uitg. Uitgever Jaar Uitg. Soort werk Genre/onderwerp

23726 Ng Sauw Tjhoi Radio for life : wonderlijke verhalen over 100 jaar radio Journalist Ng Sauw Tjhoi doorspitte maandenlang het rijke Vlaamse radioarchief. Hij selecteerde de 

grappigste anekdotes, ontdekte vergeten parels en pakt uit met markante feiten. 

6:39:39 Tielt Lannoo 2014 Non-fictie 

volwassenen

Geschiedenis

23732 J.D. Salinger Drie vroege verhalen Drie vroege, korte verhalen van Salinger die in de jaren veertig in diverse tijdschriften zijn 

verschenen. De verhalen zijn: De jongelui; Ga naar Eddy en Aan één keer in de week ga je niet dood. 

1:17:22 Amsterdam De Arbeiderspers cop. 2015 Fictie volwassenen Verhalen

23776 Ilse Nollet 12 in 40 : de Tweede Wereldoorlog door tienerogen = Twaalf in veertig : de Tweede Wereldoorlog door tienerogenDit unieke getuigenboek over de Tweede Wereldoorlog is een rijk gestoffeerde aanvulling bij de 

spraakmakende Canvas-documentairereeks 12 in 40. Zestien Vlamingen vertellen hoe ze als tiener 

de oorlog ervoeren die 75 jaar geleden begon. Met ook getuigen die niet aan bod komen in de tv-

reeks, zoals Jo Leemans. Het resultaat is een meeslepende mozaïek van beklijvende en soms 

amusante anekdotes, waarbij alle grote en kleine thema's van het leven tijdens de oorlog de revue 

passeren. 

11:20:26 Tielt Lannoo 2015 Non-fictie 

volwassenen

Wereldoorlog II

23910 Eva Daeleman Factor 25 Verslag van de Vlaamse radio- en televisiemaker Eva Daeleman (1990) van haar reis naar Vietnam. 6:14:15 Antwerpen Manteau 2015 Fictie volwassenen Reisverhalen

23927  Jos Pierreux Voldaan : wat als je nergens meer voor hoefde te betalen? Een hogere bankbediende reageert te paniekerig als hij voor een bevreemdend voorval komt te 

staan.

5:05:36 Antwerpen Vrijdag 2015 Fictie volwassenen Thrillers

23976 Michael Cunningham Een wilde zwaan en andere vertellingen Tien verhalen waarin een nieuwe kijk wordt gegeven op bekende sprookjes of klassieke verhalen. 3:29:02 Amsterdam Prometheus 2015 Fictie volwassenen Verhalen

23999 Johan De Vos Godelieve van Amerika Aan de hand van gesprekken tracht de auteur het leven te reconstrueren van zijn zus Godelieve die 

intrad in een van de strengste kloosters van de Verenigde Staten.     

6:07:51 Antwerpen Houtekiet 2014 Non-fictie 

volwassenen

Godsdienst

24025 Marie Bamutese Marie : overleven met de dood Koloniale geschiedenis van Belgisch Congo in de periode 1930-1960 aan de hand van persoonlijke 

belevenissen.

6:08:10 Leuven Davidsfonds 2015 Fictie volwassenen Waargebeurd

24088 Nicolas Barreau De glimlach van Aurélie Een jonge vrouw wil een geheimzinnige auteur ontmoeten via zijn Parijse redacteur, die echter een 

groot geheim moet bewaren.

7:45:05 Amsterdam The House of Books cop. 2015 Fictie volwassenen Romantische literatuur

24128 David Duchovny, De waarheid is een koe Een sprekende koe, een varken en een kalkoen doen per vliegtuig een aantal landen aan op zoek 

naar tolerantie voor mens en dier.

5:46:35 Antwerpen Manteau 2015 Fictie volwassenen Dierenverhalen

24237 James M. Deem De gevangenen van Breendonk : persoonlijke getuigenissen uit een SS-kamp Verhalen van oud-gevangenen die vast hebben gezeten in het Duitse Auffanglager fort Breendonk in 

België tijdens de Tweede Wereldoorlog.

7:58:39 Schoten Horizon 2015 Non-fictie 

volwassenen

Wereldoorlog II

24243 Sylvain Tesson Berezina : met Napoleon in de zijspan Een Franse schrijver en avonturier legt in 2012 hetzelfde traject af als Napoleon in 1812 toen hij met 

zijn troepen de terugtocht uit Rusland moest aanvaarden.

5:39:39 Amsterdam De Arbeiderspers cop. 2015 Fictie volwassenen Reisverhalen

24299 Veronique Puts Miauwkes Columns over de wederwaardigheden van twee Devon Rex katten. 2:44:08 Antwerpen Manteau 2013 Fictie volwassenen Columns

24309 Dirk Musschoot Belgen maken bommen : zesduizend militairen en vluchtelingen in de munitiefabriek van Birtley, Engeland 1916-1919Het onbekende verhaal van 6000 Belgische vluchtelingen in WO I. 6:23:05 Tielt Lannoo 2016 Non-fictie 

volwassenen

Wereldoorlog II

24330 Gaston Durnez De bolhoed van mijn vader Herinneringen van de Vlaamse auteur (1928) aan zijn jeugd. 6:20:14 Antwerpen Polis 2015 Fictie volwassenen Autobiografische literatuur

24354  Dirk Vermiert Dodendans 85 Na een atoomaanval ontmoeten twee mensen elkaar tijdens hun zoektocht naar een schuiloord. 

Tussen hen beiden bloeit een prille liefde op die echter snel in de kiem wordt gesmoord door het 

oorlogsgeweld.

0:23:25 Brussel BRT 1982 Fictie volwassenen Hoorspelen

24367 René Metzemaekers De zilverberk De door John Stevens, een romanschrijver, uitgedachte figuren komen in zijn geest met een 

duidelijkheid tot leven, dat hij ze ziet en hoort en met ze praat. Hoe meer zijn werk vordert, hoe 

minder vat hij heeft op de toestanden en reacties, op het vooraf uitgestippelde plan, waarop hij zijn 

boek oorspronkelijk wilde baseren. De als het ware levend geworden personages komen hun eigen 

leven opeisen.

1:00:46 Brussel NIR 1957 Fictie volwassenen Hoorspelen

24368 Harry Mulisch De grens Wanneer een echtpaar een auto ongeluk krijgt, raakt de vrouw gewond en buiten bewustzijn. 

Omdat ze op de grens van twee gemeenten ligt is het niet duidelijk naar welk ziekenhuis ze moet 

worden gebracht. Het begin van de ambtelijke touwtrekkerij.

0:58:35 Brussel BRT 1983 Fictie volwassenen Hoorspelen

24371 Pierre Soetewey Plannen Vijfentwintig jaar geleden zijn ze op huwelijksreis naar Oostenrijk geweest. Nu staat die zilveren 

bruiloft voor de deur. Hij is naar het reisbureau gegaan om documentatie te verzamelen. Want een 

kwarteeuw is een hele tijd. Er kan zoveel gebeurd zijn, zoveel veranderd zijn. Maar daar willen ze 

voorlopig niet aan denken. Ze graven de herinneringen aan die gelukzalige huwelijksreis uit hun 

diepste geheugen op. Zij maken plannen voor de reis die nu komen moet. Plannen vol illusie en 

zelfbegoocheling.

0:16:07 Brussel BRT 1979 Fictie volwassenen Hoorspelen

24385 Edmond Vandievoet Ik was de enige die ontsnapte uit Buchenwald : de ongelofelijke vlucht van een jonge Belg en zijn verschrikkelijke tocht doorheen nazi-DuitslandHet enige schriftelijke relaas van een zeldzame ontsnapping uit een concentratiekamp. 3:03:51 Amsterdam Horizon 2016 Non-fictie 

volwassenen

Wereldoorlog II

24477 Walter Verniers Van den vos Reynaerde Reynaert de Vos wordt voor zijn wandaden voor de rechtbank gedaagd, maar hij weet zijn - 

zogenaamd rechtschapen - aanklagers telkens te slim af te zijn. Tekst van het Middelnederlandse 

gedicht vertaald in hedendaags Nederlands.

2:51:50 [S.l.] HKM Literatuur 2014 Fictie volwassenen Dierenverhalen

24490 John Einar Aberg, De treinreis Een man stapte te Stockholm in de trein naar Malmö. Als de trein het station uit is constateert de 

man dat hij de enige reiziger is. Na een tijdje stapt de bediende, die in de trein dagbladen en 

tijdschriften verkoopt, zijn coupé binnen en dwingt hem een krant te kopen, een krant waarin op de 

eerste pagina een foto van de reiziger staat, met als onderschrift: "bekend Zweeds ambtenaar viel 

tussen Stockholm en Göteborg uit de rijdende trein. Zijn lijk werd naast de sporen gevonden". De 

reiziger begrijpt er geen steek van...

0:30:42 Brussel BRT 1979 Fictie volwassenen Hoorspelen

24514 Koen Verstraeten Iedereen verrader Enkele jaren nadat een jonge soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog is geëxecuteerd, vraagt zijn 

vader de legerleiding het dossier te heropenen.

6:27:16 Antwerpen Houtekiet 2015 Fictie volwassenen Thrillers

24642 Paula Semer P.S. : oorlogsherinneringen van Paula Sémer Een boek vol met onverbloemde en openhartige oorlogsherinneringen en -geheimen die Paula voor 

altijd getekend hebben en waarvan de draagwijdte pas de laatste jaren tot haar doorgedrongen is.

1:13:13 Antwerpen Vrijdag 2015 Non-fictie 

volwassenen

Wereldoorlog II

24659 Ria Maes Roger Ilegems : de man die goud won Het levensverhaal van de Belgische wielrenner Roger Ilegems  die prof was van 1984 tot 1991. Begin 

2008 geraakte Ilegems in coma doordat er complicaties optraden na een operatie. Na een lange 

revalidatie kwam hij er weer bovenop, zij het met een blijvende zware slechtziendheid. 

3:44:08 Antwerpen Houtekiet 2015 Non-fictie 

volwassenen

Wielrennen


