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Deel 1: Romans 

1: Biografische romans 
 
Julien Van Remoortere. 
De suzemienenboom van mijn oma. 
Autobiografisch geïnspireerde verhalen over een klompenmakersfamilie in het Land van 
Waas in de jaren 30 en 40 van de twintigste eeuw. 
Speelduur: 9:18. Boeknummer: 24866. 
 
Allison Pataki. 
Sisi : de opstandige keizerin. 
Vertaald uit het Engels. Het leven van Elisabeth 'Sisi' van Beieren (1837-1898) vanaf 1868 
tot aan haar dood. 
Speelduur: 18:45. Boeknummer: 24968. 
 
Chris De Vleeschauwer. 
Dubbele moord. 
Vormt samen met Tuchtdossier (deel 1) en een nog te verschijnen deel 3 een trilogie. Een 
onafhankelijk onderzoeksteam die de mysterieuze dood van een rijkswachter onderzoekt, 
wordt tegengewerkt door de Rijkswachttop en de procureur die de zaak liever in de doofpot 
willen stoppen. 
Speelduur: 13:04. Boeknummer: 25168. 
 

2: Oorlogsromans 
 
José Eduardo Agualusa. 
Een algemene theorie van het vergeten. 
Vertaald uit het Portugees. Aan de vooravond van de Angolese onafhankelijkheid metselt 
Ludo, een vrouw met straatvrees, zich in haar flat in Luanda in. In volledige eenzaamheid 
duikt ze er de komende dertig jaar onder en overleeft ternauwernood een burgeroorlog. 
Speelduur: 4:30. Boeknummer: 24924. 
 
Lukas Bärfuss. 



Honderd dagen. 
Vertaald uit het Duits. Kigali, 1994. De hel breekt los in Rwanda. Het lijkt een chaos, 
gewelddadig en moordzuchtig, maar deze hel is zorgvuldig georkestreerd door een corrupt 
regime. Ontwikkelingssamenwerker David Hohl draait de deur achter zich op slot en sluipt de 
tuin in om zich achter de reservegenerator te verstoppen, waar zijn collega's hem niet zullen 
vinden. 
Speelduur: 7:15. Boeknummer: 24951. 
 
Hervé Le Corre. 
Altijd oorlog. 
Vertaald uit het Frans. Wanneer Bordeaux eind jaren vijftig nog steeds worstelt met de 
gevolgen van de Tweede Wereldoorlog wordt het net om een foute politiecommandant 
steeds strakker aangehaald. 
Speelduur: 19:49. Boeknummer: 25149. 
 

3: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 
 
Hans Bogaert. 
Echo. 
Ingelezen door de auteur. Een Vlaamse viroloog zoekt in West-Berlijn ten tijde van 'Die 
Wende' met succes naar een virus dat alle kankeraandoeningen bestrijdt. (…) Hans Bogaert. 
Echo. Speelduur: 6:52. Boeknummer: 24878. 
 
László Krasznahorkai. 
De melancholie van het verzet.  
Vertaald uit het Hongaars. Midden in de winter slaat een eigenaardig circus zijn tenten op in 
een kleine Hongaarse stad. De grootste attractie van het circus moet het opgevulde lichaam 
van de grootste walvis ter wereld zijn. Meteen doen de meest bizarre geruchten de ronde. 
De circusmensen zouden sinistere doelen nastreven, en de bange burgers klampen zich 
vast aan alles wat hun een beetje zekerheid kan bieden - van waarzeggerij tot astrologie, 
van vreemdelingenhaat tot allerlei vormen van totalitarisme. Dit biedt enkele bewoners de 
kans zich over te geven aan hun ongebreidelde zucht naar macht. 
Speelduur: 13:48. Boeknummer: 25164. 
 
Lutz Seiler. 
Kruso. 
Bekroond met de Deutscher Buchpreis. Vertaald uit het Duits. Edgar Bendler vlucht uit zijn 
eigen leven. Hij wordt afwasser op Hiddensee, een legendarisch eiland in de Oostzee waar 
Alexander Krusowitsch, Kruso, de spil is van een kleine gemeenschap aangespoelde 
drenkelingen, letterlijk en figuurlijk. Een moeizame, tere vriendschap begint. De herfst van 
1989 brengt Kruso's kleine samenleving-buiten-de-samenleving aan het wankelen. 'Kruso' 
slaat een brug tussen zomer 1989 en het heden, en volgt de sporen van de vele duizenden 
mensen die op hun vlucht over de Oostzee zijn verdwenen.  
Speelduur: 17:13. Boeknummer: 25150. 
 

4: Thrillers 
 
Sharon Bolton. 
Kleine zwarte leugens. 
Vertaald uit het Engels. Aan de hand van de verhalen van drie hoofdpersonen wordt 
langzaam duidelijk wat er precies is gebeurd met de vermissing van een jongetje op de 
Falklandeilanden. 
Speelduur: 17:38. Boeknummer: 25154. 
 



Paula Hawkins. 
In het water. 
Vertaald uit het Engels. Nel, een alleenstaande moeder, wordt dood aangetroffen in de 
lokale rivier. Eerder die zomer sprong een tienermeisje op dezelfde plek haar dood 
tegemoet. Ze zijn niet de eerste vrouwen die ten prooi vallen aan deze donkere wateren, en 
hun dood veroorzaakt een golf van onrust over de rivier en zijn geschiedenis. De 15-jarige 
dochter van Nel blijft alleen achter. Daarom moet Nels zus, Jules, terugkeren naar het stadje 
dat ze jaren geleden de rug heeft toegekeerd. Voorgoed, dacht ze toen. 
Speelduur: 12:08. Boeknummer: 25181. 
 
Tatiana De Rosnay. 
Obsessie. 
Vertaald uit het Frans. Na haar scheiding vindt Pascaline het perfecte appartement in Parijs. 
Hier kan ze geleidelijk aan haar leven weer oppakken. Maar al snel voelt ze zich onrustig in 
huis. Van een buurvrouw hoort Pascaline over het drama dat zich tien jaar eerder in het 
appartement heeft afgespeeld: een meisje van achttien is verkracht en vermoord in 
Pascalines nieuwe slaapkamer. Pascaline raakt geobsedeerd door de moord en langzaam 
maar zeker brengt deze obsessie haar eigen verborgen kwetsuur naar boven: het verlies van 
haar babydochtertje. 
Speelduur: 3:40. Boeknummer: 25186. 
 

5: Verhalen 
 
Pedro Chagas Freitas. 
Liefde is. 
Ondertitel op omslag: Waarover we praten als we het over liefde hebben. Vertaald uit het 
Portugees. Deze hartveroverende ultrakorte verhalen waarin de liefde tussen mensen zoals 
jij en ik centraal staat grijpen je meteen. Dit boek weet de kern van liefde te raken en 
herkenbaar onder woorden te brengen. 
Speelduur: 11:47. Boeknummer: 25114. 
 
Karen Köhler. 
Vuurpijlen vangen. 
Vertaald uit het Duits. Originele, lichtvoetige verhalenbundel over dramatische 
gebeurtenissen. 
Speelduur: 5:02. Boeknummer: 25131. 
 
Hugo Camps. 
De hinkende mens : zijn beste verhalen uit Elsevier. 
Een feestbundel met prachtverhalen in de geheel eigen stijl die Camps' werk kenmerkt. 
Camps zit zijn personages dicht op de huid, op zoek naar de hinkende mens. De benadering 
is tegelijk liefdevol en vlijmscherp. Maak kennis met koning Boudewijn, reis mee naar de kust 
van Knokke, zit samen met Camps en Brigitte Bardot voor het haardvuur, spreek met Frank 
Rijkaard in Milaan, ontmoet Jacques Delors, Katja Schuurman en Willy Brandt. En lees zijn 
brieven aan onder anderen Hugo Claus, prinses Máxima en André Hazes. Speciaal voor 
deze bundel interviewde Camps zichzelf. 
Speelduur: 9:03. Boeknummer: 25169. 

Deel 2: Informatieve boeken 

1: Geschiedenis 
 
Frans Herwig Jansen. 
De Kempen bevrijd 1944. 



Een boek, geschreven door drie Kempenaars, over de bevrijding van de Kempen aan het 
einde van de Tweede Wereldoorlog. 
Speelduur: 7:10. Boeknummer: 25172. 
 
Nir Baram. 
Een land zonder grenzen : een Israëlische schrijver reist door de bezette gebieden. 
Verslag van een reis langs de grens tussen Israël en de Palestijnse gebieden. 
Speelduur: 9:24. Boeknummer: 25153. 
 
Janine Di Giovanni. 
De dag dat ze ons kwamen halen : getuigenissen uit Syrië. 
Journalistieke reportage over de gevolgen van de Syrische burgeroorlog voor de gewone 
Syriër. 
Speelduur: 7:18. Boeknummer: 25151. 
 

2: Religie 
 
Mohamed El Bachiri. 
Een jihad van liefde. 
Een verzameling van teksten en uitspraken die Mohamed El Bachira neerschreef en uitsprak 
na de tragische dood van zijn echtgenote Loubna Lafquiri bij de aanslag in de Brusselse 
metro op 22 maart 2016. 
Speelduur: 1:12. Boeknummer: 25178. 
 
Peter Derie. 
Wat de Koran echt zegt (en niet zegt). 
De Koran maakt het niemand gemakkelijk, gelovige noch ongelovige. Op honderden 
manieren zijn de verzen in de geschiedenis al uitgelegd maar heel wat vragen blijven 
onbeantwoord. Daar wil Peter Derie iets aan doen, door de Koran te benaderen als een 
literair document. Het geeft een nieuw inzicht in hoe moslims hun sacraliteit verstaan, van 
Antwerpen tot in Jakarta. 
Speelduur: 12:01. Boeknummer: 25160. 
 

3: Vliegen 
 
Katrien Steyaert. 
Welkom aan boord : stewardessen van vroeger en nu over hun leven in de lucht. 
Aan boord van een vliegtuig maakt het cabinepersoneel absurde, ontroerende, gevaarlijke, 
ergerlijke en grappige situaties mee. In dit boek doen meer dan 25 Belgische stewardessen 
en stewards een boekje open over hun beroep. 
Speelduur: 9:43. Boeknummer: 25161. 
 

4: Wijsbegeerte 
 
Ann Tuybens. 
Van puin naar hoop. 
Ingelezen door de auteur. Veel mensen worstelen met levensvragen en gevoelens waar ze 
vaak geen raad mee weten. Van puin naar hoop is een handzaam zelfhulpboek vol 
hanteerbare adviezen en inspiratie rond herkenbare thema's: 'Wie ben ik?', 'Wat wil ik?', 
persoonlijke groei, gezonde voeding, communicatie, ontspanning, opvoeding, 
depressie/burn-out, hoogsensitiviteit, jeugdtrauma's, angsten en uiteraard liefde, relaties, 
internetdating en partnerkeuze. (…) Ann Tuybens. Van puin naar hoop. Speelduur: 8:27. 
Boeknummer: 25166. 
 



Inge Rock. 
Rock your life : 15 krachtige principes voor een buitengewoon leven.  
Van een gewoon naar een buitengewoon leven! Heb je het gevoel vast te zitten in de 
dagelijkse sleur? Lijkt het alsof niet jij, maar je omgeving bepaalt wat je doet? Kortom: wil je 
meer uit het leven halen? Aan de hand van twintig basisprincipes toont topcoach Inge Rock 
hoe ook jij dit kunt doen.  
Speelduur: 4:04. Boeknummer: 25175. 
 
 


