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.
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Deel 1: Romans
1: Autobiografische literatuur
Robert H. Schuller. De reis van mijn leven: van een boerderij naar een
kathedraal ... Autobiografie van de Amerikaanse predikant (geboren in 1926),
bekend door zijn tv-kerkdiensten ('Hour of Power') vanuit de Crystal Cathedral nabij
Los Angeles.
Speelduur: 21:33. Boeknummer: 300184.
Jan Cremer. Ik Jan Cremer: derde boek. Autobiografisch relaas en andere
avonturen van de Nederlandse schrijver in Amerika in de jaren zestig.
Speelduur: 16:00. Boeknummer: 303769.

2: Avonturenroman
Clive Cussler. Vuurijs. Vertaald uit het Engels. Hedendaagse Amerikaanse
zeehelden binden de strijd aan met een vanuit de Maffia omhooggeklommen
Russische superschurk.
Speelduur: 14:17. Boeknummer: 300329.

3: Chicklit
Marian Keyes. Zoals ze is. Vertaald uit het Engels. Na haar echtgenoot verlaten te
hebben vanwege diens ontrouw zoekt een Ierse vrouw troost bij haar vriendin in Los
Angeles en de bizarre filmwereld waarin ze terechtkomt.
Speelduur: 4:00. Boeknummer: 300365.

4: Detectives
Bernard Cornwell. De galgendief. Vertaald uit het Engels. In het Londen van 1817
onderzoekt een geruïneerde ex-officier of een ter dood veroordeelde werkelijke
schuldig is aan de moord op een gravin van druk besproken wandel.
Speelduur: 14:00. Boeknummer: 300200.
Kjell Ola Dahl. Een kleine gouden ring. Vertaald uit het Noors. Een jonge vrouw
die een afkicktherapie bij een verslavingscentrum bijna succesvol had afgerond,
wordt vermoord gevonden aan de rand van Oslo.
Speelduur: 13:11. Boeknummer: 300231.
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Robert Bryndza. Donker water. Vertaald uit het Engels. Deel 3 van de Erika Fosterreeks. Inspecteur Erika Foster onderzoekt de dood van een 7-jarig meisje wier resten
na 26 jaar letterlijk boven water zijn gehaald.
Speelduur: 11:36. Boeknummer: 303776.
Robert Bryndza. Laatste adem. Vertaald uit het Engels. Deel 4 van de Erika Fosterreeks. Als het gemartelde lichaam van een jonge vrouw wordt gevonden in een
vuilnisbak, haar nietsziende ogen puilend uit hun kassen en haar kleding druipend
van het bloed, is detective Erika Foster als eerste ter plaatse. Het enige probleem: dit
keer is het niet haar zaak.
Speelduur: 12:00. Boeknummer: 303778.
Robert Bryndza. Koud bloed. Vertaald uit het Engels. Deel 5 van de Erika Fosterreeks. Wanneer een gehavende koffer met het verminkte lichaam van een jonge man
aan de oever van de Theems aanspoelt, is zelfs rechercheur Erika Foster geschokt.
Ze heeft al heel wat gruwelen voorbij zien komen in haar leven, maar dit heeft ze
nooit eerder gezien. Terwijl Erika en haar team de zaak voorbereiden leggen ze de
link met een ander slachtoffer, een jonge vrouw die twee weken eerder in een
vergelijkbaar type koffer werd gevonden.
Speelduur: 11:14. Boeknummer: 303780.

5: Familiekronieken
Libby Purves. Een ongebonden vrouw. Vertaald uit het Engels. Twee zussen die
een totaal verschillend leven leiden, worden geconfronteerd met een schokkend
familiegeheim.
Speelduur: 11:00. Boeknummer: 300195.
Sandra Cisneros. Een huid van karamel. Vertaald uit het Engels. Een enig meisje
in een groot gezin, dat opgroeit in de Verenigde Staten, probeert haar Mexicaanse
familiegeschiedenis een plaats te geven in haar leven.
Speelduur: 19:21. Boeknummer: 300402.

6: Historische romans
Patrick White. Een krans van bladeren. Vertaald uit het Engels. Als een jonge
Engelse vrouw in 1836 schipbreuk lijdt voor de kust van Australië en wordt
opgenomen in een stam van de oorspronkelijke bewoners, wordt zij gedwongen om
onvermoede bronnen van overlevingskracht en improvisatie bij zichzelf aan te boren.
Speelduur: 16:40. Boeknummer: 300280.
Takashi Matsuoka. Samoerai. Vertaald uit het Engels. In 1861 worden
Amerikaanse zendelingen en een jonge Japanse aristocraat geconfronteerd met een
web van intriges en gewelddadigheden.
Speelduur: 17:21. Boeknummer: 300285.
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Jean Pierre Dumoulin. De passie van de kapelaan: het losbandige leven van
een priester-dief. Wanneer in de zeventiende eeuw de jonge kapelaan Petrus
Tyrant verliefd wordt op de notarisdochter Cornelia Brauwers, verlaten ze samen hun
geboortestreek Frans-Vlaanderen en trekken liegend en bedriegend door Vlaanderen
en Zeeland.
Speelduur: 7:00. Boeknummer: 300330.
Sophy Burnham. Het geheim van Montségur. Ondertitel op omslag: Een roman
over de katharen. Het leven van een kathaarse vrouw die in het Frankrijk van de
dertiende eeuw het geheim van Monségur, de verblijfplaats van de schat van de
katharen, met zich meedroeg.
Speelduur: 14:32. Boeknummer: 300446.
Jeffrey Lent. Niemandsland. Vertaald uit het Engels. Een man trekt in 1838 naar
New Hampshire met een zestienjarig meisje dat hij met pokeren won.
Speelduur: 19:18. Boeknummer: 301089.
Ype Poortinga. Duivelsdag op Groenland. Vertaald uit het Fries. Walvisvaarder
‘De juffrouw Clara’ strandt met zijn waardevolle lading pelsen, levertraan en vet voor
de kust van Groenland en de bemanning moet in barre omstandigheden zien te
overleven, temidden van de gastvrije maar primitieve Eskimo's, ijsberen en andere
koude gevaren.
Speelduur: 10:00. Boeknummer: 303775.

7: Humoristische romans
Sylvia Smith. Het onopvallende leven van Sylvia Smith. Vertaald uit het Engels.
De belevenissen van een alleenstaande vrouw van haar jeugd tot haar vijftigste jaar.
Speelduur: 5:30. Boeknummer: 300170.
Rob Schouten. Lusthof. Een kunsthistoricus, gespecialiseerd in het thema van de
verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs, denkt in een overspelige relatie het
paradijs hervonden te hebben.
Speelduur: 7:22. Boeknummer: 300220.
Ben Elton. Hartstikke beroemd. Vertaald uit het Engels. Als een van de tien
deelnemers aan een reality-programma op de televisie wordt vermoord, moet een
inspecteur uitzoeken wie van de overige bewoners van het huis de dader is.
Speelduur: 14:36. Boeknummer: 300300.
India Knight. Ik wil een vent! Vertaald uit het Engels. Een Frans-Engelse, pas
gescheiden moeder van 38 jaar begint in Londen weer belangstelling voor de andere
sekse te krijgen.
Speelduur: 8:47. Boeknummer: 301090.

8: Novellen
Chaim Potok. De arkenbouwer. Vertaald uit het Engels. Een jongen die Auschwitz
heeft overleefd, vertelt over zijn gelukkige jeugd in Polen voor de Tweede
Wereldoorlog.
Speelduur: 1:32. Boeknummer: 300076.
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9: Reisverhalen
Miranda France. Roerige tijden in Buenos Aires. Vertaald uit het Engels. Verslag
van de ervaringen van een Britse journaliste tijdens haar verblijf van 1993-1995 in
deze Argentijnse stad.
Speelduur: 10:19. Boeknummer: 300383.

10: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn
Marie-Anne De Jonge. De geschriften. Een succesvolle schrijfster krijgt van een
oudere, onbekende barones de opdracht een koffer vol geschriften te ontcijferen en
er een verhaal van te schrijven.
Speelduur: 9:00. Boeknummer: 300505.
Sander Kok. Smeltende vrouw. Sander Kok schetst een unieke sfeer waarin hij het
wezenlijke met het absurde weet samen te brengen - en dat op een bijzonder
vermakelijke manier. Nietzscheaanse thema's worden lichtvoetig behandeld, met
wervelende dialogen waarom je vaak hardop kunt lachen.
Speelduur: 6:41. Boeknummer: 300044.
Claire Calman. Lessen voor een weekendvader. Vertaald uit het Engels. Na een
slippertje zet een vrouw haar man het huis uit, hetgeen vele gevolgen heeft voor het
achterblijvende gezin.
Speelduur: 14:00. Boeknummer: 300088.
Jenny Diski. Al te menselijk. Wordt vervolgd door: Abrahams offer. Vertaald uit het
Engels. In het leven en huwelijk van de bijbelse Abram en zijn halfzuster Sara speelt
God een zeer bepalende, zelfs menselijke, rol.
Speelduur: 7:46. Boeknummer: 300166.
Ethan Hawke. Aswoensdag. Vertaald uit het Engels. Tijdens een autotocht door
Amerika ontdekken twee jonge mensen hoe ze tegenover elkaar, hun kersverse
huwelijk en hun aankomende ouderschap staan.
Speelduur: 9:20. Boeknummer: 300175.
Emily Grayson. De fontein. Vertaald uit het Engels. Als een vrouw geconfronteerd
wordt met de man die haar twintig jaar eerder op hun trouwdag liet zitten, staat ze
voor een moeilijke keus.
Speelduur: 5:20. Boeknummer: 300182.
Fleur Bourgonje. Labyrint. Een oudere architect en een jongere schilderes, beiden
vastgelopen in hun vak, besluiten na een toevallige ontmoeting samen naar Fez te
reizen.
Speelduur: 3:20. Boeknummer: 300197.
Dara Horn. Evenbeeld. Vertaald uit het Engels. Episoden uit drie eeuwen
geschiedenis van een joodse familie.
Speelduur: 14:46. Boeknummer: 300203.
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Nicole Mones. Fragiele schoonheid. Vertaald uit het Engels. Wanneer een jonge,
dove Amerikaanse in Beijing een collectie Chinees porselein moet taxeren, wordt ze
geconfronteerd met zichzelf en haar levensvervulling.
Speelduur: 10:00. Boeknummer: 300309.
David Davidar. Het huis van de blauwe mango's. Vertaald uit het Engels. Drie
generaties van een familie worden vijftig jaar lang gevolgd vanaf de periode vlak voor
de Indiase onafhankelijkheid.
Speelduur: 24:11. Boeknummer: 300327.
Colum McCann. Danser. Bekroond met de Hughes & Hughes Irish Novel of the
Year, 2004. Vertaald uit het Engels. Het leven en de carrière van de Russische
balletdanser Rudolf Noerejev (1938-1993) door de ogen van enkele kennissen en
familieleden.
Speelduur: 13:24. Boeknummer: 300418.
Malika Mokeddem. Een vrouwelijke Odysseus, N'zid. Vertaald uit het Frans. Een
zwaargewonde Frans-Algerijnse probeert erachter te komen hoe het komt dat ze
alleen in een zeilboot op de Middellandse Zee dobbert en gezocht wordt door
misdadigers.
Speelduur: 6:21. Boeknummer: 300427.
Helen Dunmore. De belegering. Vertaald uit het Engels. Tijdens de blokkade van
Leningrad in 1941 moet een jonge vrouw zich met haar vader en broertje in leven
zien te houden.
Speelduur: 10:00. Boeknummer: 300429.
Per Petterson. Heimwee naar Siberië. Vertaald uit het Noors. De hechte band
tussen een broer en zus in Noord-Denemarken voor en tijdens de Tweede
Wereldoorlog geeft hen kracht om hun verwachtingen voor een boeiende toekomst
vorm te geven.
Speelduur: 6:49. Boeknummer: 300482.
Machteld Siegmann. De kaalvreter. Bekroond met de Bronzen Uil, 2020. Als Leie
naar de begrafenis gaat van haar pleegmoeder bij wie ze in de oorlog was
ondergebracht, komt ze achter een vreselijk geheim omtrent haar echte moeder.
Speelduur: 9:26. Boeknummer: 303779
Kirsten John. Leren zwemmen in blauw. Vertaald uit het Duits. Een jonge vrouw
probeert in haar gepassioneerde schilderkunst haar traumatische jeugd te verwerken
en zelfrespect te vinden.
Speelduur: 6:30. Boeknummer: 300278.

11: Romantische boeken
José Vriens. Vergeten. De pas gescheiden Silvie ontmoet in een korte periode twee
mannen; met de een krijgt ze een relatie, de ander helpt haar zoeken naar haar
biologische vader.
Speelduur: 8:31. Boeknummer: 300153.
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Rosamunde Pilcher. Het verlaten huis; De stormdag: twee romans. Vertaald uit
het Engels. Bundeling van twee romans over jonge vrouwen die met hun verleden
geconfronteerd worden.
Speelduur: 12:39. Boeknummer: 300168.
Shirlee Busbee. Gevangen in het maanlicht. Vertaald uit het Engels. Een jong
meisje in het aristocratische Engeland rond 1788 zorgt voor een schandaal.
Speelduur: 13:00. Boeknummer: 300176.
Joanna Trollope. Het ritme van de zon. Vertaald uit het Engels. Het leven van drie
Britse jongemannen verandert ingrijpend door de Boerenoorlog in Zuid-Afrika.
Speelduur: 10:00. Boeknummer: 300191.
Bertrice Small. De verlokking van de liefde. Vertaald uit het Engels. Een jonge
vrouw weigert te trouwen met de man die haar vader voor haar heeft uitgezocht, een
hertog, maar haar zus heeft wel interesse.
Speelduur: 14:39. Boeknummer: 300209.
Karin Peters. Een hart zoekt een haven. De vier kinderen in een doktersgezin
hebben allemaal problemen bij het vinden van een juiste partner.
Speelduur: 7:00. Boeknummer: 300250.
Afra Beemsterboer. Een Iers sprookje. Na een verbroken relatie raakt een
Nederlandse tekenares geheel in de ban van Ierland, meer speciaal van een van de
inwoners van dat land.
Speelduur: 15:21. Boeknummer: 300271.
Heinz G. Konsalik. Het wilde land. Vertaald uit het Duits. De geschiedenis van
Siberië sinds de Russische inval onder Ivan de Verschrikkelijke is weerspiegeld in vijf
vrouwenlevens die onderling verbonden zijn door een magisch borstkruis.
Speelduur: 17:21. Boeknummer: 300303.
Lucy Woolley. Vertrouw op mij. Vertaald uit het Engels. Drie mensen van
middelbare leeftijd ontdekken na de dood van hun vader dat hij nog een vierde kind
had.
Speelduur: 10:00. Boeknummer: 300368.

12: Streek- en familieromans
Olga Van der Meer. Zussen. Drie zussen met een nare jeugd proberen hun leven
inhoud te geven.
Speelduur: 8:16. Boeknummer: 300152.
Janette Oke. Waar hoop regeert. Vertaald uit het Engels. Lerares Beth Thatcher
heeft moeite met een nieuwe, ongelovige leraar op de dorpsschool en piekert over
haar toekomst met Mountie Jarrick.
Speelduur: 9:29. Boeknummer: 301142.
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13: Thrillers
Frank Van Zwol. Schokgolf. Een undercoveragent moet onder moeilijke
omstandigheden een terroristische aanslag in IJsland proberen te verijdelen.
Speelduur: 10:34. Boeknummer: 300070.
Polina Dasjkova. De zachte tred van de waanzin. Vertaald uit het Russisch. Als
een Moskouse journaliste een seriemoordenaar op het spoor komt, loopt ze al gauw
ook zelf gevaar.
Speelduur: 16:40. Boeknummer: 300086.
Terri Blackstock. Achtervolgd door twijfel. Vertaald uit het Engels. Politieagent
Stan Shepherd belandt in het ziekenhuis wanneer hij vergiftigd wordt met arsenicum.
De politie van Newpointe heeft al snel een verdachte: Celia, de vrouw van Stan. Het
lijkt een uitgemaakte zaak. Of zijn de bewijzen tegen Celia al te voor de hand
liggend?
Speelduur: 14:19. Boeknummer: 300192.
Nelson DeMille. Missie Saigon. Vertaald uit het Engels. Een Amerikaanse officier
van de Militaire Politie laat zich voor de derde keer naar Vietnam sturen om een
dertig jaar oude moord op te helderen.
Speelduur: 34:13. Boeknummer: 300201.
Natasha Mostert. Fluisterwater. Vertaald uit het Engels. Wanneer de uitvinder van
een populair computerspel hiermee een volmaaktere toonladder en daarmee een
nieuwe muziek probeert te ontdekken, heeft dit noodlottige gevolgen voor de
verslaafden aan het spel.
Speelduur: 13:28. Boeknummer: 300226.
Sophie Clement. De laatste kus. Uitgekeken op haar saaie leven als echtgenote
van een Amerikaanse hoogleraar kiest een 48-jarige vrouw voor een rustig bestaan
in de Provence.
Speelduur: 7:37. Boeknummer: 300238.
Randy Singer. Het vonnis. Vertaald uit het Engels. Een Amerikaans
zendelingsechtpaar in Saoedi-Arabië krijgt te maken met de beruchte
godsdienstpolitie: de Muttawa. De man wordt gemarteld en vermoord, de vrouw
wordt teruggestuurd naar Amerika. Een idealistische, jonge advocaat neemt het voor
haar op en spant een civiele rechtszaak aan. Maar het proces maakt onvermoede
krachten los.
Speelduur: 21:00. Boeknummer: 300249.
Julie Parsons. Wraakgodin. Vertaald uit het Engels. Een onschuldig tot levenslang
veroordeelde Ierse vrouw smeedt een demonisch plan om de ware schuldige een
zelfde lot te doen ondergaan.
Speelduur: 13:00. Boeknummer: 300259.
Mark Nykanen. Zwijgkind. Vertaald uit het Engels. Als een psychologe ontdekt dat
een cliëntje misbruikt wordt, komt haar leven in gevaar.
Speelduur: 16:00. Boeknummer: 300268.
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Brandilyn Collins. Salomonsoordeel. Vertaald uit het Engels. Heeft Darren Welk
zijn vrouw vermoord? Dat moet Chelsea Adams als jurylid in een rechtszaak
beslissen. Zij moet de feiten wegen, maar ook de visioenen duiden die God haar
zendt. De dreiging groeit en Chelsea voelt zich hulpeloos.
Speelduur: 18:44. Boeknummer: 300292.
Robert Goddard. Een flinterdun geheim. Vertaald uit het Engels. Na de dood van
de eigenaar wordt duidelijk waarom hij een extreem hoog bod op zijn oude huis niet
wilde accepteren.
Speelduur: 15:21. Boeknummer: 300452.
Stella Rimington. De onzichtbare. Vertaald uit het Engels. Een Britse geheim
agente moet zien te voorkomen dat een door moslimfundamentalisten geplande
terroristische aanslag in Groot-Brittannië doorgaat.
Speelduur: 13:37. Boeknummer: 301947.
Suzanne Vermeer. Après-ski. Als een jonge Nederlandse vrouw gaat werken bij
een skischool in Oostenrijk, gebeurt er een reeks nare en gevaarlijke incidenten.
Speelduur: 8:00. Boeknummer: 303768

14: Verfilmde boeken
Richard Yates. Revolutionary Road. Vertaald uit het Engels. In een Amerikaanse
buitenwijk anno 1955 onderneemt een jong echtpaar een poging hun huwelijk uit het
slop te halen.
Speelduur: 12:41. Boeknummer: 300287.

15: Verhalen
Mart Smeets. Bruisend. Columns over sport, muziek en eten.
Speelduur: 6:30. Boeknummer: 300202.
Andrew Holleran. Onschuld en verlangen. Verhalen over het Amerikaans
homoleven in het vierde kwart van de twintigste eeuw.
Speelduur: 11:47. Boeknummer: 300254.

16: Waargebeurd
Sue Miller. Mijn vader verward: het verhaal van een vader met Alzheimer.
Vertaald uit het Engels. Beschrijving van het dementieproces van de vader van de
schrijfster en haar eigen proces als dochter tijdens deze periode.
Speelduur: 7:14. Boeknummer: 300302.
Marijn Bakkenhoven. De whiplash en de orchidee. Autobiografisch relaas van een
vrouw wier leven ingrijpend veranderde door een whiplash.
Speelduur: 3:43. Boeknummer: 300314.
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Ingrid Holla. Mijn droom van een kind. Ondertitel op omslag: Een aangrijpend
verslag van IVF, een drieling-zwangerschap en adoptie. Persoonlijk verhaal over de
weg naar het moederschap via IVF en adoptie.
Speelduur: 11:00. Boeknummer: 300478.

17: Zedenschetsen
Diane Johnson. Het huwelijk. Vertaald uit het Engels. Tijdens de voorbereidingen
voor het huwelijk van een Française en een Amerikaanse journalist doen zich allerlei
complicaties voor.
Speelduur: 12:45. Boeknummer: 300199.

18: Boeken voor jongvolwassenen
Frans Van Duijn. Zwemmen met Caligula. Evi (13) wil als zwemster de top halen.
Maar haar obsessie voor de sport brengt het leven van iemand anders in gevaar.
Speelduur: 4:12. Boeknummer: 300082.

Deel 2: Informatieve boeken
1: Criminaliteit en justitie
Peter R. De Vries. Een crimineel liegt niet altijd ... en andere waargebeurde
misdaadverhalen. Verzameling columns van misdaadverslaggever Peter R. de
Vries, eerder verschenen in het weekblad Panorama en grotendeels ook te lezen op
De Vries's website.
Speelduur: 8:26. Boeknummer: 300814.

2: Eten en drinken
Margrit Sulzberger. Allergieën voorkomen en bestrijden: kookboek. Tips en
recepten voor een dieet dat arm is aan dierlijke eiwitten, ook geschikt voor
veganisten.
Speelduur: 4:05. Boeknummer: 300828.
Sara Lewis. Het broodbakboek: het ultieme kookboek voor broodbakken met
de hand of met de machine. 75 recepten voor zoet of hartig brood aangevuld met
handige tips en basistechnieken voor het bakken van brood in de oven of in de
broodmachine.
Speelduur: 5:32. Boeknummer: 300929.

3: Exacte wetenschappen
Richard Dawkins. Kapelaan van de duivel: een keuze uit de opstellen van
Richard Dawkins. Essays over uiteenlopende onderwerpen binnen de evolutieleer.
Speelduur: 17:54. Boeknummer: 300848.
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Sylvia Nasar. Een schitterend brein: een biografie van John Forbes Nash
junior, winnaar van de Nobelprijs voor de Economie, 1994. Biografie van een
briljante natuurkundige, die op het hoogtepunt van zijn carrière schizofrenie kreeg en
dertig jaar later na zijn genezing alsnog de Nobelprijs kreeg toegekend.
Speelduur: 19:22. Boeknummer: 301002.
Randal Keynes. Darwins dochter. Levensbeschrijving van Charles Darwin (18091882) en de invloed die de dood van zijn dochtertje Anne op zijn leven en werk had.
Speelduur: 19:47. Boeknummer: 300908.

4: Filosofie
Lynne McTaggart. Het veld: de zoektocht naar de geheime kracht van het
universum. De wetenschapsjournaliste probeert een antwoord te vinden op de
vraag of zich een nieuwe, grensoverschrijdende wetenschap manifesteert en komt tot
de conclusie dat de mens een samenballing van energie is die met alles in het
universum verbonden is.
Speelduur: 17:16. Boeknummer: 303777.
Denise Linn. De godin in elke vrouw: de vreugde van het vrouwzijn. Handreiking
voor vrouwen voor het vinden van innerlijke kracht op basis van de natuur en oude
wijsheden.
Speelduur: 12:47. Boeknummer: 300503.

5: Geschiedenis
Bill Bryson. Een huis vol: een kleine geschiedenis van het dagelijks leven.
Cultuurgeschiedenis van het dagelijkse leven en het wonen in Groot-Brittannië (en
de Verenigde Staten) in de negentiende eeuw.
Speelduur: 27:35. Boeknummer: 303772.
David B. Roosevelt. Grandmère: een persoonlijke geschiedenis van Eleanor
Roosevelt. Biografie van de vrouw van de Amerikaanse president Franklin Delano
Roosevelt, geschreven door haar kleinzoon, waarbij hij putte uit persoonlijke
herinneringen, familieoverleveringen en documenten (1884-1962).
Speelduur: 11:04. Boeknummer: 300622.
Simon Sebag Montefiore. Stalin: aan het hof van de rode tsaar. Studie,
gebaseerd op ongepubliceerde brieven en dagboeken en interviews met
(klein)kinderen van Stalins naaste medewerkers en familieleden, waarin alle
dimensies van de persoon Stalin gestalte krijgen. Hij was behalve wreed ook
intellectueel en soms charmant. Speelduur: 60:57. Boeknummer: 300901.

6: Gezondheid
Harry J.M. Klumper. De man die bang was voor visjes: over verborgen angsten
en dwangstoornissen. Overzicht van diverse angststoornissen waarbij ook de
behandelvormen die bij dergelijke klachten worden ingezet aandacht krijgen.
Speelduur: 4:52. Boeknummer: 300381.
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Antje Balters. De moed om nee te zeggen: grenzen stellen zonder
schuldgevoelens. Handreiking vanuit een christelijke levensovertuiging aan
vrouwen voor het verbeteren van hun assertiviteit.
Speelduur: 4:33. Boeknummer: 300902.
Henk Fransen. Bondgenoot: autobiografie van een immuuncel. In een
meeslepend verhaal vertelt Bondgenoot, een immuuncel in het lichaam, zijn
levensverhaal. Een mooie en ontroerende beschrijving van het zelfgenezend
vermogen, dat of de mens nu geneest of niet, hem of haar in ieder geval wel heler
maakt.
Speelduur: 2:37. Boeknummer: 300985.
Marcia L. Jones. Menopauze voor dummies. Uitgebreide informatie over de
overgang en alle verwante onderwerpen.
Speelduur: 16:01. Boeknummer: 300674.
Michael Dirk Prang. Gezondheidsgids voor mannen: aandoeningen en ziekten
herkennen, behandelen en voorkomen. Bespreking van een aantal voor mannen
typerende gezondheidskwalen en aandoeningen zoals haaruitval, prostaat- en
teelbalkanker, impotentie, tinnitus (oorsuizingen), snurken, hartaanvallen,
leverziekten en stress.
Speelduur: 4:51. Boeknummer: 300748.

7: Jacht en visserij
Anne-Goaitske Breteler. De traanjagers: herinneringen van naoorlogse
walvisvaarders. Herinneringen van een handvol nu nog levende walvisvaarders.
Speelduur: 3:36. Boeknummer: 300996.

8: Landen, volkeren en reizen
Wilfred Thesiger. Woestijnen van Arabië. Verslag van een aantal reizen, gemaakt
tussen 1945 en 1950, door de woestijngebieden van het Arabische schiereiland,
waarbij wordt ingegaan op de toenmalige levenswijze, zeden en gewoonten van de
bewoners.
Speelduur: 14:31. Boeknummer: 300910.
Hans Kammerlander. Hoge bergen, diepe dalen: bergbelevenissen van een
extreemsporter. Een extreemsporter beschrijft de leuke aspecten van zijn vele
tochten en bergbeklimmingen: bizarre toevalligheden, grappige anekdotes,
bijzondere ontmoetingen, nachtelijke klauterpartijen, kleine fouten en pure
geluksmomenten.
Speelduur: 6:38. Boeknummer: 300411.
Jan Lamers. Canada Drive: een reis door 100 culturen langs de Trans-Canada
Highway. Beschrijving van een reis dwars door Canada van oost naar west.
Speelduur: 8:18. Boeknummer: 300589.
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Irving Hexham. Duitsland. Reisgids voor Duitsland, bestemd voor toeristen die
geïnteresseerd zijn in de christelijke aspecten, geschiedenis en cultuur van hun
vakantieland.
Speelduur: 14:51. Boeknummer: 301647.

9: Maatschappij
Raid Sabbah. De dood is een geschenk: relaas van een Palestijnse
zelfmoordenaar. Journalistiek onderzoek naar de rol van Palestijnse
zelfmoordenaars in het Arabisch-Israëlische conflict.
Speelduur: 8:25. Boeknummer: 300659.

10: Politiek
Bill Clinton. Mijn leven. Autobiografie van de Amerikaanse politicus (1946), van
1993 tot 2002 de 42ste president van de Verenigde Staten.
Speelduur: 62:56. Boeknummer: 301699.

11: Religie en spiritualiteit
Bram Jansen. Het leven leren leven: over praktische mystiek. Handreiking voor
een innerlijke zoektocht naar groter geluk en geestelijke liefde.
Speelduur: 9:36. Boeknummer: 300906.
Henri Nouwen. Pelgrimage: zoektocht naar een spirituele manier van leven.
Vier korte beschouwingen door de rooms-katholieke priester (1932-1996).
Speelduur: 3:15. Boeknummer: 300803.
Eagle White. Leven met sterven en dood. Gechannelde boodschappen van een
indiaanse geleidegids wijzen op de continuïteit van het bestaan, ook na de dood.
Speelduur: 7:57. Boeknummer: 300935.
Harm Visser. Leven zonder God: elf interviews over ongeloof. Interviews met
wetenschapsbeoefenaars, filosofen en kunstenaars over de kwalijke kenmerken van
godsdienstig geloof en de waarde van atheïsme.
Speelduur: 6:18. Boeknummer: 300953.

12: Sport
Dirk Vellenga. Een koude oorlog: de elfstedentocht 1954. Reconstructie van de
Elfstedentocht van 1954.
Speelduur: 7:18. Boeknummer: 300641.
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13: Taal en literatuur
Paulien Cornelisse. Taal is zeg maar echt mijn ding. Verzameling grappige
verhalen over taal en wat we er nu eigenlijk in hemelsnaam mee bedoelen. Want wat
volgens Paulien Cornelisse in ieder geval vaststaat is dat mensen bíjna nóóit zeggen
wat ze bedoelen.
Speelduur: 5:56. Boeknummer: 303770.

14

