Oranje, boeken van onze noorderburen
Dankzij het project Eén Audio Collectie kunnen we op grote schaal boeken
uitwisselen met Nederland. Uiteraard kunnen we niet al deze boeken opnemen in
ons huistijdschrift, dat zou ons te ver leiden. De meest recent uitgegeven titels
nemen we op in De Uitgelezen Rubriek, ons maandelijks overzicht van de Daisyaanwinsten. In deze ‘Oranje’-rubriek delen we maandelijks een weloverwogen
selectie van 100 wat oudere boeken die zeker ook uw aandacht waard zijn.

Inhoud
ORANJE, BOEKEN VAN ONZE NOORDERBUREN ............................................................................ 1
DEEL 1: ROMANS .................................................................................................................................. 2

1: Autobiografische literatuur .................................................................................. 2
2: Brieven ................................................................................................................ 3
3: Chicklit ................................................................................................................ 3
4: Columns .............................................................................................................. 3
5: Detectives ........................................................................................................... 3
6: Familiekronieken ................................................................................................. 4
7: Griezelromans ..................................................................................................... 4
8: Historische romans ............................................................................................. 4
9: Humoristische romans ........................................................................................ 4
10: Novellen ............................................................................................................ 5
11: Poëziebundels .................................................................................................. 5
12: Reisverhalen ..................................................................................................... 5
13: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn ........................................... 5
14: Romantische boeken ........................................................................................ 7
15: Streek- en familieromans .................................................................................. 8
16: Thrillers ............................................................................................................. 8
17: Utopische / dystopische romans ....................................................................... 9
18: Verhalen............................................................................................................ 9
19: Waargebeurd .................................................................................................... 9
20: Zedenschetsen ............................................................................................... 10
21: Boeken voor jongvolwassenen ....................................................................... 10
DEEL 2: INFORMATIEVE BOEKEN .................................................................................................... 10

1: Criminaliteit en justitie ....................................................................................... 10
2: Exacte wetenschappen ..................................................................................... 11
3: Filosofie............................................................................................................. 11
4: Geschiedenis .................................................................................................... 11
1

5: Gezondheid....................................................................................................... 11
6: Kunst en vrije tijd ............................................................................................... 12
7: Landen, volkeren en reizen ............................................................................... 12
8: Maatschappij ..................................................................................................... 13
9: Natuur, planten en dieren .................................................................................. 13
10: Politiek ............................................................................................................ 13
11: Psychologie ..................................................................................................... 14
12: Religie en spiritualiteit ..................................................................................... 14
13: Sport ............................................................................................................... 14

Deel 1: Romans
1: Autobiografische literatuur
Molly Bloom. Molly's Game. Vertaald uit het Engels. De 26-jarige rechtenstudent
Molly Bloom maakt fortuin met het organiseren van clandestiene pokerwedstrijden
voor filmsterren en zakenlieden, maar dan komt de FBI haar op het spoor.
Speelduur: 8:11. Boeknummer: 301286.
Renate Dorrestein. Dagelijks werk: een schrijversleven. Literaire biografie, waarin
Dorrestein haarzelf en de veranderende wereld uitlegt.
Speelduur: 9:07. Boeknummer: 301447.
Remco De Ridder. Een sky full of gedoofde lichtjes. Ruben worstelt al jaren met
angststoornissen. Als hij op vakantie in Spanje is, hoort hij dat vlucht MH17 is
neergestort. Aan boord waren zijn halfzus en haar gezin. Ruben wordt overvallen
door een hagelstorm van emoties: verdriet, ongeloof en woede nemen zijn leven
over.
Speelduur: 6:45. Boeknummer: 301494.
Yvonne Keuls. Zoals ik jou ken, ken jij mij: mijn jaren met Hella. Aan de hand
van de vriendschap tussen de twee schrijvers wordt een Inkijkje gegeven in de
televisiewereld van de jaren zestig en zeventig, én in de literaire wereld van die tijd,
met vergeten schrijvers als Couperus en Vestdijk.
Speelduur: 8:58. Boeknummer: 301553.
Chazia Mourali. Het einde voor beginners: een moeder, een dochter en de
droom van een gelukkig afscheid. Een journaliste beschrijft de laatste levensfase
en het overlijden van haar moeder, die leed aan een onbehandelbare vorm van
kanker, en geeft daarbij adviezen aan mensen die in een vergelijkbare situatie
verkeren.
Speelduur: 7:40. Boeknummer: 301577.
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2: Brieven
Simone De Beauvoir. Brieven aan Sartre. Vertaald uit het Frans. Brieven van de
Franse schrijfster (1905-1986) aan haar vriend, de Franse filosoof en schrijver (19051980).
Speelduur: 15:51. Boeknummer: 300972.

3: Chicklit
Jennifer Weiner. In haar schoenen. Vertaald uit het Engels. Nadat twee
Amerikaanse zussen, die elkaars tegenpolen zijn, ruzie hebben gekregen, geven ze
beiden een nieuwe wending aan hun leven.
Speelduur: 15:48. Boeknummer: 300264.
Laura De Koning. De flirtcursus. Door haar man bedrogen vrouw besluit met hun
twee dochtertjes haar man te verlaten, ondervindt problemen en begint met vriendin
een flirtcursus voor mannen. Centrale thema's: nieuwe kansen in de liefde en de
gevolgen van een scheiding voor kinderen.
Speelduur: 8:29. Boeknummer: 301429.
Lucy Cavendish. Mama draait door. Vertaald uit het Engels. Een vrouw wordt
helemaal in beslag genomen door haar gezin met haar tweede man, maar dan komt
haar eerste man onverhoeds in de buurt wonen.
Speelduur: 11:47. Boeknummer: 303515.

4: Columns
Martin Bril. Vader en dochters. Columns over het vaderschap van twee
opgroeiende dochters.
Speelduur: 2:24. Boeknummer: 303554.

5: Detectives
Carol Higgins Clark. Opgekrast. Vertaald uit het Engels. Een Ierse countryzangeres lijkt het behoorlijk voor de wind te gaan met een nieuwe viool, totdat deze
behekst lijkt te zijn en ze een vrouwelijke privé-detective in de arm moet nemen om
haar te beschermen.
Speelduur: 9:23. Boeknummer: 301722.
Arnaud Delalande. Dante's val. Vertaald uit het Frans. Tijdens het carnaval in het
Venetië van 1756 laat de doge een meesterspion vrij om een gruwelijke moord op te
lossen.
Speelduur: 15:53. Boeknummer: 303335.
Karin Wahlberg. Dodelijke bloemen. Vertaald uit het Zweeds. In een klein Zweeds
plaatsje wordt een oude vrouw in de wasruimte van het flatgebouw waarin zij woont,
overvallen; korte tijd later wordt een elfjarig meisje ontvoerd.
Speelduur: 14:46. Boeknummer: 303616.
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6: Familiekronieken
Rada Sukkar. De schatkamer van Babylonië: de honderdjarige geschiedenis
van een Iraakse familie. Een christelijke familie in Irak beleeft in de loop van de
twintigste eeuw veel hoogte- en dieptepunten.
Speelduur: 12:56. Boeknummer: 303622.

7: Griezelromans
John Ajvide Lindqvist. Laat de ware binnenkomen. Vertaald uit het Zweeds. Een
12-jarige Zweedse jongen, die op school wegens zijn dikte wordt gepest, spaart
krantenartikelen over moordzaken en fantaseert over het vermoorden van zijn
plaaggeesten; maar dan worden er echte lijken van vermoorde jongens gevonden.
Speelduur: 18:36. Boeknummer: 303282.

8: Historische romans
Kate Mosse. Tijden van vuur. Vertaald uit het Engels. Historische roman vol
mysteries en geheimen, liefde en verraad, spelend in de zestiende eeuw in Frankrijk.
Speelduur: 18:10. Boeknummer: 300130.
Marja Visscher. De wolkenkijker: Sara, de vrouw achter Frans Naerebout.
Echtgenote Sara van loods en garnalenvisser Frans Naerebout voedt in de
afwezigheid van haar man negen kinderen op in het 18e-eeuwse Vlissingen.
Speelduur: 6:55. Boeknummer: 300137.
Ellen Marie Wiseman. De brekerjongens. Vertaald uit het Engels. De 19-jarige
Emma trekt zich het lot aan van de mijnwerkerskinderen. Sommige van hen zijn pas
5 jaar oud als ze met het gevaarlijke werk moeten beginnen! Samen met een
charismatische kompel maakt ze haar plannen voor een betere wereld.
Speelduur: 13:02. Boeknummer: 301167.
Takashi Matsuoka. Terugkeer van de samoerai. Vertaald uit het Engels. In het
Japan van de 19e eeuw vertaalt een Amerikaanse zendelinge geschriften uit 1311
die o.a. voorspellingen bevatten over gebeurtenissen zo'n 500 jaar later.
Speelduur: 16:17. Boeknummer: 301781.
Beverly Swerling. Stad van verlangen. Vertaald uit het Engels. Omdat een
Amerikaanse scheepsarts in 1812 in de oorlog met de Britten zijn linkerhand is
kwijtgeraakt, moet hij zijn werk opgeven. Hij wil in de handel met China zijn brood
verdienen, maar moet om te slagen de Britse blokkade doorbreken.
Speelduur: 16:07. Boeknummer: 303595.

9: Humoristische romans
Sabine Durrant. Gympen en plakhandjes. Vertaald uit het Engels. Een reeks
onverwachte gebeurtenissen doen de eigenares van een Londens antiekwinkeltje
beseffen dat haar drang naar perfectie het ware geluk in de weg staat.
Speelduur: 12:26. Boeknummer: 301792.
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10: Novellen
Gerrit Sangers. De maagd uit het noorden. Een verloren liefde wordt veertig jaar
later verteld met alle hartstocht en intensiteit zoals die toen beleefd werd.
Speelduur: 1:40. Boeknummer: 301369.
Ernst Weiss. Jarmila: een liefdesgeschiedenis uit Bohemen. Novelle over de
onmogelijke liefde van een speelgoedverkoper voor een jonge Tsjechische boerin.
Speelduur: 2:15. Boeknummer: 303233.
Myra Römer. Het geheim van Gracia. Als een 16-jarig meisje op Curaðcao
verkracht wordt, probeert ze met voodoo-praktijken haar verkrachter symbolisch te
vermoorden, maar dan wordt diens lijk gevonden.
Speelduur: 4:37. Boeknummer: 303568.

11: Poëziebundels
Anne Vegter. Wat helpt is een wonder: gedichten van de Dichter des
Vaderlands 2013-2017. Bundeling van alle 'vaderlandse' gedichten, grotendeels
verschenen in de NRC die de Dichter des Vaderlands (Delfzijl, 1958) tijdens haar
'dienstjaren' 2013 t/m 2016 schreef.
Speelduur: 1:53. Boeknummer: 300046.
Armando. Stemmen. Gedichten met onderwerpen als oorlog, geweld en
landschappen die 'getuige zijn geweest' van wreedheden, geschreven in een kale
taal die soms Bijbels aandoet en op andere momenten net op uitsneden uit
gesprekken lijkt.
Speelduur: 1:39. Boeknummer: 300102.

12: Reisverhalen
Anthony Bourdain. Een kok op reis: een culinaire odyssee. Reisverslag van een
jonge kok.
Speelduur: 12:00. Boeknummer: 300228.
Agnes Amelink. Fietsen met God: van Canterbury naar Rome. Meditatief
dagboek van een gefietste pelgrimage van een domineesdochter, een bekeerde
katholiek en een anglicaans priester naar Rome.
Speelduur: 9:09. Boeknummer: 303264.

13: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn
Richard Ford. De stand van zaken. Vertaald uit het Engels. Een man nodigt in 2000
zijn kinderen en ex-vrouw uit voor Thanksgiving omdat hij verdriet heeft om hun
overleden zoon en hij zijn tweede vrouw mist, die naar haar doodgewaande eerste
echtgenoot in Engeland is vertrokken. Vervolg op 'De sportschrijver' en
‘Onafhankelijkheidsdag’.
Speelduur: 26:21. Boeknummer: 303538.
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Daniela Hooghiemstra. Wat echt is. Het leven van een rijke vrouw draait om de
eliteschool van haar zoon; als hij daar wordt weggestuurd, wankelt haar bestaan.
Speelduur: 7:02. Boeknummer: 300077.
Barbara Constantine. Waarom Ferdinand niet lang alleen bleef. Vertaald uit het
Frans. Een man van bijna 70 woont alleen in zijn grote boerderij, maar als na een
vreselijk onweer het huis van zijn buurvrouw dreigt in te storten stellen zijn
kleinkinderen voor dat ze bij hun opa intrekt.
Speelduur: 6:10. Boeknummer: 300098.
Flavia Company. Geef me genot. Vertaald uit het Spaans. Een vrouw vertelt hoe ze
in een depressie raakt als haar vriendin haar verlaat voor een andere vrouw.
Speelduur: 4:34. Boeknummer: 300177.
Catherine Palmer. De gelukskamer. Het is al meer dan twintig jaar geleden dat de
familie Mossman van het zendingsveld in Kenia terugkeerde naar Amerika. Vanaf dat
moment leeft ieder zijn eigen leven, meer of minder gelukkig. Alles verandert
wanneer één van de dochters anorexia blijkt te hebben. De gezinsleden komen met
elkaar in gesprek en het wordt hen steeds duidelijker hoezeer hun Afrikaanse jeugd
hun leven heeft beïnvloed.
Speelduur: 11:22. Boeknummer: 300187.
Mirjam Oldenhave. Alles goed en wel. Als haar man voor de zoveelste maal
vreemdgaat, verlaat Julia definitief het huis, maar dan komt het probleem van nieuwe
huisvesting, waarbij ze wordt benaderd door een jongeman die haar tegen een
tegenprestatie wel kan helpen.
Speelduur: 7:27. Boeknummer: 301194.
Nella Larsen. Drijfzand; Schutkleur. Vertaald uit het Engels. Amerika, jaren twintig.
Twee korte romans over de rol die 'kleur' speelt in het leven van Amerikaanse
vrouwen die één blanke en één zwarte ouder hebben.
Speelduur: 10:35. Boeknummer: 301322.
Fiona Mozley. Elmet. Vertaald uit het Engels. Het primitieve leven van een oersterke
vader en zijn tienerkinderen in een met eigen handen gebouwd huis in een buitenbos
in een dorp in Yorkshire wordt bedreigd door een machtige landeigenaar.
Speelduur: 7:09. Boeknummer: 301380.
Owen Donkers. Dryocopus. Als een jongeman met schrijversambities in een bos in
Frankrijk gewond raakt, overdenkt hij zijn leven.
Speelduur: 4:15. Boeknummer: 301484.
Hans Boland. Vaderinstinct. Een grootvader legt in twee brieven - een aan zijn
kleinzoon en een aan diens moeder - uit waarom hij, buiten zijn schuld, nauwelijks
deel heeft gehad aan de opvoeding van zijn zoon en zijn kleinzoon.
Speelduur: 3:47. Boeknummer: 301512.
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Holly Ringland. Het verhaal van Alice Hart. Vertaald uit het Engels. Na een
ongeluk waarbij haar ouders omkomen, groeit een meisje op bij haar oma die een
bloemenkwekerij heeft, waar ze gaandeweg achter de geschiedenis van haar familie
komt.
Speelduur: 13:10. Boeknummer: 301641.
René Van der Heijden. Haaiensafari. Een gehandicapte jonge vrouw vindt de
omgang met haaien gemakkelijker dan met haar erfenisbeluste familie.
Speelduur: 9:05. Boeknummer: 303279.
Alessandro Baricco. Dit verhaal. Vertaald uit het Italiaans. In het leven van een
Italiaan in de periode 1904-1969 spelen autoraces een centrale rol.
Speelduur: 9:20. Boeknummer: 303286.
Leo Pleysier. De Latino's. Voor Anna en Toon gaat een droom in vervulling als ze
als ontwikkelingshelpers worden uitgezonden naar een dorpje in Ecuador. Toon helpt
als landbouwkundig ingenieur de rivier te bedwingen, Anna geeft jonge moeders
voedingsinstructies. Dan wordt Miguel, hun eerste kindje, geboren. Maar het bestaan
in zo'n arm en afgelegen bergdorp blijft moeilijk en het duurt niet lang of de idylle
wordt verstoord door een verschrikkelijke gebeurtenis. Die blijkt diep in te grijpen in
hun levens en houdt een abrupt einde in van hun overzeese bestaan.
Speelduur: 4:01. Boeknummer: 303354.

14: Romantische boeken
Deeanne Gist. Olie op het vuur. Vertaald uit het Engels. Texas, 1898. Een
vrijgezelle vrouw is druk met haar fietsclub en het meebesturen van haar vaders
oliemaatschappij, als hij een nieuwe medewerker in dienst neemt, die haar hele leven
op zijn kop zet.
Speelduur: 12:20. Boeknummer: 300135.
Catherine Cookson. De vreemdeling. Vertaald uit het Engels. Rond de
eeuwwisseling wordt een 14-jarig meisje door haar rijke, maar liefdeloze familie
weggestuurd naar een tante, waar ze zwanger raakt van de pianoleraar.
Speelduur: 14:25. Boeknummer: 300255.
Eileen Goudge. Gebroken dromen. Als een jonge vrouw wil scheiden van haar
man en hun kind wil meenemen, merkt ze hoeveel macht hij heeft in hun woonplaats
als hij haar op alle fronten tegenwerkt.
Speelduur: 19:05. Boeknummer: 301093.
Gaby Rasters. Nooit meer bang. Hoofdpersoon Louise heeft de mannen
afgezworen. Maar dan ontmoet ze bij het ontbijt in haar Brusselse hotel Josh.
Speelduur: 6:35. Boeknummer: 301388.
Jody Hedlund. Waar het geluk wacht. Vertaald uit het Engels. Deel x van De
kindertrein-serie. Een jonge vrouw besluit New York te verlaten en naar het Westen
te reizen in de hoop daar werk te vinden en zo haar twee zusjes en twee
weeskinderen te kunnen redden van de zogenaamde 'kindertreinen'.
Speelduur: 10:35. Boeknummer: 301393.
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Kristen Heitzmann. Hier voor jou. Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw wordt
kort voor haar bruiloft verliefd op een andere man.
Speelduur: 16:20. Boeknummer: 301534.

15: Streek- en familieromans
Jolina Petersheim. Breng ons samen. Vertaald uit het Engels. Als de stroom is
uitgevallen probeert een jonge vrouw met de anderen van een
mennonietengemeenschap in de bergen te overleven, maar naarmate de stroom
langer wegblijft, neemt de dreiging toe.
Speelduur: 11:18. Boeknummer: 301264.

16: Thrillers
René Van Rijckevorsel. Zim. Als hij in Zimbabwe de begrafenis van een vriend
bijwoont, blijkt de jonge arts Felix Wellenstein ineens in de belangstelling van
president Mugabe te staan.
Speelduur: 9:58. Boeknummer: 300047.
M.J. Arlidge. Piep zei de muis: vader was niet thuis ... Deel 2 van de Helen
Grace-reeks. Vertaald uit het Engels. Het politieteam van Southampton is op zoek
naar een moordenaar die de harten van hoerenlopers uit hun borstkas verwijdert.
Speelduur: 8:56. Boeknummer: 300119.
Maile Meloy. Blijf rustig. Vertaald uit het Engels. Een familiecruise naar MiddenAmerika neemt een dramatische wending als zes kinderen bij een uitstapje aan wal
vermist worden.
Speelduur: 9:36. Boeknummer: 301210.
Gin Phillips. Een schitterende middag. Vertaald uit het Engels. Als een jonge
moeder met haar vierjarig zoontje de dierentuin bezoekt, belandt ze in een
schietpartij van drie psychopaten.
Speelduur: 9:19. Boeknummer: 301212.
Lone Theils. Als sneeuw voor de zon. Vertaald uit het Deens. Journaliste Nora
Sand onderzoekt de verdwijning van een vrouw die met haar man vanuit Iran naar
Engeland vluchtte.
Speelduur: 11:30. Boeknummer: 301317.
Corine Hartman. Het kwaad in ons. Simone en Richard Steenbeek vormen met
hun adoptiekinderen Daniel en Nina een ideaal gezin. Maar langzaam slaan er gaten
in het veilige nest.
Speelduur: 8:40. Boeknummer: 301441.
Ellen De Vriend. De erfgename. De echtgenoot van gelukkig getrouwde vrouw, die
het privé en zakelijk helemaal voor elkaar heeft, verdwijnt tijdens een weekendje
weg.
Speelduur: 7:40. Boeknummer: 301464.

8

Frederik Baas. Herberekening. Als een jongeman bij toeval een voormalig
klasgenote ontmoet, vraagt zijn hem op haar huurauto te passen, terwijl ze een
boodschap doet, maar als ze niet terugkeert gaat hij een eind rijden om het avontuur
op te zoeken.
Speelduur: 6:39. Boeknummer: 301538.
Suzanne Vermeer. IJskoud. Na 25 jaar wordt de zaak van een vermiste tiener
opnieuw geopend.
Speelduur: 10:05. Boeknummer: 301609.
Jeffery Deaver. Wespenval. Vertaald uit het Engels. Een verlamde New Yorkse
criminoloog raakt betrokken bij het onderzoek naar een moord en een kidnapping.
Speelduur: 14:42. Boeknummer: 302570.
Robert Ludlum. De Bancroft strategie. Vertaald uit het Engels. Een wereldwijd
opererende liefdadige organisatie blijkt ook een duistere kant te hebben.
Speelduur: 20:51. Boeknummer: 303325.

17: Utopische / dystopische romans
Naomi Alderman. De macht. Vertaald uit het Engels. Als vrouwen een orgaan
ontwikkelen waarmee ze stroomstoten kunnen toedienen, nemen zij op wrede wijze
de macht over van mannen.
Speelduur: 12:11. Boeknummer: 301329.

18: Verhalen
Franca Treur. Slapend rijk en andere verhalen. In 37 korte verhaaltjes portretteert
de auteur de moeilijkheden en de mogelijkheden van het moderne leven.
Speelduur: 1:45. Boeknummer: 301516.
Gamal Fouad. De voorhuidenverzamelaar. Vertaald uit het Niet gekend. Acht
verhalen waarin de verschillen tussen het Oosten en het Westen een rol spelen.
Speelduur: 3:18. Boeknummer: 301542.
Gerrit Jan Zwier. Mijn Ierland. Bundel reisverhalen met bijdragen van o.a. Frank Mc
Court, J.J. Voskuil, Marten Toonder e.a.
Speelduur: 7:06. Boeknummer: 303387.

19: Waargebeurd
Yusra Mardini. Vlinderslag: van vluchteling tot olympisch zwemster. Vertaald uit
het Engels. Verhaal van de Syrische vluchteling Yusra Mardini, die na een
gevaarlijke tocht door Europa in Duitsland belandt en haar olympische droom
verwezenlijkt.
Speelduur: 10:52. Boeknummer: 300000.
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Soname Yangchen. Kind van Tibet. Vertaald uit het Engels. Soname Yangchen
werd in Tibet geboren in 1973 in een klein dorpje. Ze trad op zes-jarige leeftijd in
dienst als huisslaaf van een familie in Lhasa en ondernam daarna verscheidene
vluchtpogingen. Ze komt in Khatmandu terecht, en later in Dharamsala, bij de
duizenden andere Tibetanen die hun heil buiten hun geboorteland zochten.
Uiteindelijk helpt een vriend haar via Frankrijk naar Groot-Brittannië te reizen, waar
ze een succesvolle carrière als zangeres van traditionele liederen uitbouwde. Ze
speelde op diverse festivals, waaronder Glastonbury. Tot in IJsland aan toe werd ze
gewaardeerd om haar heldere zangstem.
Speelduur: 7:48. Boeknummer: 303326.

20: Zedenschetsen
Esther J. Ending. Stille mensen. Een meisje is het bekrompen rijkeluismilieu van
haar grootmoeder beu en betrekt een kamer in een enorm kraakpand.
Speelduur: 23:06. Boeknummer: 300097.

21: Boeken voor jongvolwassenen
Melissa Albert. Hazelwoud. Vertaald uit het Engels. Deel 1 van de reeks
‘Hazelwoud’. Wanneer de oma van Alice, schrijfster van een duister sprookjesboek,
overlijdt, wordt de moeder van Alice ontvoerd. Alice moet met haar klasgenoot
afreizen naar de wereld waar haar oma's sprookjes hun oorsprong vonden, om haar
moeder terug te vinden.
Speelduur: 10:27. Boeknummer: 301350.
Laura Steven. Allesbehalve oké. Vertaald uit het Engels. Nadat Izzy (18) tijdens
een feest seks heeft gehad, verschijnen er weinig verhullende foto's van haar op
internet. Al snel wordt Izzy het middelpunt van een internationaal seksschandaal.
Speelduur: 9:50. Boeknummer: 300995.
Sarah Dalton. Onzuiver. Vertaald uit het Engels. Deel 1 van de G.E.P.-files-reeks.
Mina (15) is een Onzuiver meisje in een wereld vol genetisch perfecte mensen. Ze
heeft een geheim en verhuist naar een andere regio, maar moet toch op de vlucht
slaan.
Speelduur: 10:08. Boeknummer: 301326.

Deel 2: Informatieve boeken
1: Criminaliteit en justitie
Bill Bass. De bodyfarm. Een forensisch antropoloog vertelt aan de hand van
anekdoten uit zijn dertigjarige loopbaan hoe hij vanuit zijn wetenschappelijk
onderzoek allerlei misdaden helpt oplossen.
Speelduur: 12:15. Boeknummer: 300975.
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2: Exacte wetenschappen
Dava Sobel. De planeten. Beschrijving van de negen planeten op basis van
ondermeer wetenschap, kunst, geschiedenis, astrologie en mythologie.
Speelduur: 6:51. Boeknummer: 302512.

3: Filosofie
Maarten Van Rossem. Wat is geluk? Een persoonlijk getinte zoektocht, met Van
Rossems reflectie op het leven.
Speelduur: 2:14. Boeknummer: 300010.
Irene Van Lippe-Biesterfeld. Aarde: ik hou van jou. 12 gesprekken: nadenken
over onze relatie met de natuur en over onze gezamenlijke toekomst. Twaalf
mensen vertellen over hun zoektocht naar verbindingen tussen het westerse,
gesegmenteerde denken en de mens die nog verbonden is met de natuur.
Speelduur: 13:12. Boeknummer: 300571.

4: Geschiedenis
Wendy Geuverink. Hoelang mag ik blijven?: hoe een Joods meisje dertien
onderduikadressen overleefde. Beschrijving van het (familie)leven van de Joodse
vrouw Truus Stern-van Zuiden (1926) voor, in en na de Tweede Wereldoorlog.
Speelduur: 7:54. Boeknummer: 301525.
Nicholas Farrell. Mussolini: een nieuwe visie. Biografie van de Italiaanse
fascistische dictator (1883-1945).
Speelduur: 39:15. Boeknummer: 302028.
Heribert Schwan. De SS'er: Josef Blösche: biografie van een moordenaar.
Biografie van een SS-er die bekend werd door een wereldberoemde foto genomen in
het getto van Warschau. Hierop staat een jongetje met beide handen in de lucht,
onder schot gehouden door een soldaat.
Speelduur: 11:30. Boeknummer: 302319.

5: Gezondheid
Joop Noordzij. Prostaat: de meest gestelde vragen. Informatie over prostaataandoeningen.
Speelduur: 7:35. Boeknummer: 300654.
Geerteke De Haas. Ervaringsverhalen bij geur- en
chemicaliënovergevoeligheid: MCS - multiple chemical sensitivity - een
onbekende milieuziekte in opmars. In deze verhalenbundel vertellen MCSpatiënten (Multiple Chemical Sensitivity) welke invloed chemicaliën op hun lichaam
hebben, wat hiervan de gevolgen zijn op medisch, sociaal en financieel gebied en
hoe het wonen, werken en het volgen van een opleiding in de weg kan staan.
Speelduur: 3:11. Boeknummer: 301400.
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Joe Fitzgibbon. Allergieën herkennen en behandelen. De auteur beschrijft zijn
ervaringen met de behandeling van allergie in zijn eigen praktijk.
Speelduur: 12:01. Boeknummer: 300236.
Jan Van den Berg. Omgaan met hoogtevrees. Beschrijving van een manier om
met motivatie, begeleiding en tijdsinvestering hoogtevrees onder controle te krijgen.
Speelduur: 4:02. Boeknummer: 302870.
Michael Green. Schizofrenie ontsluierd. Ontstaan, ontwikkeling, symptomen,
medicatie, herstel en genetica van schizofrenie.
Speelduur: 7:39. Boeknummer: 300871.
Robert H. Persaud. Ayurveda. Naslagwerkje ter kennismaking met de Ayurveda.
De geschiedenis en de theorie worden besproken, waarna in het hoofdstuk praktijk
bij een beperkt aantal klachten, zoals pre-menstrueel syndroom, astma, opvliegers,
suikerziekte etc., de behandelwijze wordt beschreven waarin massages en
darmspoelingen een belangrijke rol spelen.
Speelduur: 3:50. Boeknummer: 301697.
Simon Couvée. Voeding als wapen tegen kanker: verborgen krachten in
groenten en fruit. Voedingsstoffen kunnen een belangrijke rol kunnen spelen bij het
drastisch terugdringen van een zo ernstige ziekte als kanker. In dit voedingsboek
komen al die stoffen ruimschoots aan bod, die gezamenlijk hun steentje bijdragen om
de kans op kanker tot een minimum te beperken. Wie gezond eet en voldoende
beweegt, vermindert niet alleen het risico op vele vormen van kanker, maar ook op
hart- en vaatziekten.
Speelduur: 6:28. Boeknummer: 300214.

6: Kunst en vrije tijd
Ricard Mas Peinado. Het universum van Dali: leven en werk van Salvador Dali
in 30 schetsen. Overzicht van leven en werk van de Spaanse kunstenaar (19041989).
Speelduur: 9:29. Boeknummer: 301706.

7: Landen, volkeren en reizen
Robert Wolff. Oude wijsheid van natuurvolken. Schets van de harmonische
levensstijl van enkele inheemse Indonesische natuurvolken, met name de Sonoiindianen.
Speelduur: 7:20. Boeknummer: 300370.
Tom Savio. De mooiste treinreizen ter wereld. Beschrijving van 26 treinreizen door
een internationaal gezelschap van vijftien auteurs.
Speelduur: 8:06. Boeknummer: 301713.
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Reinhold Messner. Leven langs de afgrond: biografie van een
grensverleggende bergbeklimmer. Biografie van de beroemde bergbeklimmer in
de vorm van een interview met Thomas Hüetlin, waarbij het accent ligt op zijn
opvattingen over het klimmen en zijn gedrag tijdens expedities.
Speelduur: 9:57. Boeknummer: 302608.
Pen Hadow. Solo: het verhaal van de eerste man die alleen naar de Noordpool
liep. Verslag van een voetreis naar de Noordpool.
Speelduur: 16:47. Boeknummer: 302399.
Arjen Van Veelen. Amerikanen lopen niet: leven in het hart van de VS.
Journalistiek verslag van het leven in de vergeten stad St. Louis.
Speelduur: 6:37. Boeknummer: 301623.

8: Maatschappij
Eva Illouz. Waarom liefde pijn doet: een sociologische verklaring.
Wetenschappelijke analyse van de wijze waarop liefde en liefdesverdriet
tegenwoordig wordt beleefd. Speelduur: 14:57. Boeknummer: 300106.
Angela Saini. Ondergeschikt: hoe kennis over vrouwen ons misleidt en wat we
daaraan kunnen doen. Wetenschapsjournalist Angela Saini ontmaskert de
subjectieve blik van de wetenschap over vrouwen.
Speelduur: 13:34. Boeknummer: 301415.

9: Natuur, planten en dieren
Stanley Coren. De psychologie van de hond. Beschrijving van de psyche van de
hond. Aan de orde komen een aantal kwaliteiten waarin honden uitmunten, zoals
horen en ruiken. Ook wordt de vraag beantwoord of honden pijn voelen en of ze al
dan niet een zesde zintuig hebben. Daarna worden negatieve gedragsuitingen, het
leervermogen van honden, het gedrag van oudere honden, het aanleren van
vaardigheden en het aanwezig zijn van persoonlijkheidsstoornissen aan de hand van
praktijkvoorbeelden behandeld.
Speelduur: 15:38. Boeknummer: 302538.

10: Politiek
Marita Lorenz. Lieve Fidel: mijn leven, mijn liefde, mijn verraad. Een in Duitsland
geboren vrouw vertelt over haar korte relatie met Fidel Castro en haar werk voor
verschillende geheime diensten.
Speelduur: 8:46. Boeknummer: 300464.
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11: Psychologie
Elaine N. Aron. Hoogsensitieve personen in de liefde: hoe ga je om met relaties
als de wereld je overweldigt. Er is een nieuwe definitie uitgevonden voor mensen
met een aangeboren, hoge sensitiviteit: HSP: hoog sensitief persoon. Die persoon is
geboren met een zenuwstelsel dat genetisch zo is ontworpen dat het gevoeliger is
voor subtiliteiten en meer geneigd tot een diepzinnigere bespiegeling van de eigen
innerlijke ervaringen. Daardoor is die persoon sneller overvoerd door gebeurtenissen
en prikkels van buitenaf.
Speelduur: 13:08. Boeknummer: 300894.
Daan Borrel. Soms is liefde dit: een brief over lichaam, seks en verlangen.
Verslag van een persoonlijke zoektocht op het gebied van lichamelijke
liefdesuitingen.
Speelduur: 6:25. Boeknummer: 301572.

12: Religie en spiritualiteit
Geert Van Oyen. De Marcus code. Literaire uitleg van het nieuwtestamentische
bijbelboek.
Speelduur: 7:37. Boeknummer: 302478.
Naomi Ozaniec. Chakra's. Tekst ontleend aan The elements of chakras. Inleiding in
de aard en werking van de chakra's.
Speelduur: 1:56. Boeknummer: 300180.

13: Sport
Anne Muller. Basis rijkunst: wat beweegt de ruiter? Informatie over de invloed
van de houding van de ruiter op het paard.
Speelduur: 10:18. Boeknummer: 301764.
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