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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 Daisy-
aanwinsten. 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: Allegorieën 

Ben Okri. De onzichtbare. Vertaald uit het Engels. Een man meent dat hij en zijn 
volk onzichtbaar zijn want in boeken staan ze nooit vermeld. Daarom gaat hij op zoek 
naar zichtbaarheid. 
Speelduur: 4:00. Boeknummer: 303001. 

2: Autobiografische literatuur 

Ivan Wolffers. Heimwee naar de lust: over seks en ziekte. Observaties, 
herinneringen en gesprekken met familie en kennissen van de bekende arts en 
publicist over het verlies van zijn seksuele lustgevoelens als gevolg van de 
chemokuur waarmee zijn prostaatkanker werd tegengegaan. 
Speelduur: 7:00. Boeknummer: 303201. 
 
Georges Duhamel. Civilisatie 1914-1917: Arts aan het front van WOI. Vertaald uit 
het Frans. Georges Duhamel (1884-1966) was schrijver maar ook arts toen de 
Eerste Wereldoorlog begon. In de eerste zes weken van de oorlog sneuvelden 
ongeveer 7000 Franse soldaten per dag. Het aantal gewonden was een veelvoud 
daarvan. In het boek geeft de auteur niet alleen een beeld van de loopgraven maar 
laat hij ook zien hoe het eraan toe ging in het hospitaal, welke keuzes er gemaakt 
werden, hoe er geleden en gestorven werd. In dit prachtige boek staat niet de 
heroïek, maar de zinloosheid van de 'Grote Oorlog' centraal. 
Speelduur: 6:46. Boeknummer: 303324. 
 
Nora Ephron. Wat baal ik van mijn hals en andere gedachten over vrouw-zijn. 
Vertaald uit het Engels. Korte essays waarin een zeer persoonlijke en geestige kijk 
op het vrouw-zijn rond uiterlijk, werk en ouder worden wordt gegeven. 
Speelduur: 3:37. Boeknummer: 303714. 

3: Biografische roman 

Alyson Richman. De muze van Vincent. Vertaald uit het Engels. Via de vertelster 
van het verhaal, Marguerite Gachet, de dochter van dokter Gauchet, die Vincent in 
zijn laatste maanden behandelde, worden de laatste 70 dagen van het leven van 
Vincent van Gogh (1853-1890) beschreven. 
Speelduur: 8:00. Boeknummer: 303543. 
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4: Chicklit 

Anna Maxted. Rennen en vliegen. Vertaald uit het Engels. Een privédetective krijgt 
twee weken verlof om haar turbulente liefdesleven op orde te brengen. 
Speelduur: 14:47. Boeknummer: 301934. 
 
Cathy Kelly. Wat wil je nou? Vertaald uit het Engels. Drie Ierse vrouwen vinden in 
een gezondheidscentrum een oplossing voor de problemen in hun leven. 
Speelduur: 16:17. Boeknummer: 303277. 
 
Jane Fallon. Op de man af. Vertaald uit het Engels. Als haar net gescheiden 
minnaar bij haar intrekt, is een jonge vrouw hier minder tevreden mee dan ze had 
gedacht, zeker wanneer zijn volwassen zoon ook heel leuk blijkt te zijn. 
Speelduur: 11:35. Boeknummer: 303402. 
 

5: Detectives 
 

Diana Gabaldon. Het dubbelleven van Lord John. Vertaald uit het Engels. 
Wanneer Lord John Grey in 1757 in Londen onderzoek doet naar de dood van een 
sergeant van zijn eenheid, moet hij tegelijkertijd een familieprobleem oplossen. 
Speelduur: 11:00. Boeknummer: 301754. 
 
Jonathan Kellerman. Razernij. Vertaald uit het Engels. Het was een mediahype: 
peuter vermoord door twee pubers. Jaren later wordt psycholoog Alex Delaware 
gebeld door een van de daders. Rand Duchay is net uit de gevangenis en hij wil 
Delaware dringend spreken. Maar Rand komt niet opdagen op de afgesproken plek: 
zijn lichaam wordt langs de snelweg gevonden. Samen met rechercheur Milo Sturgis 
start Alex Delaware een onderzoek. Stukje bij beetje leggen ze het verleden bloot en 
onthullen zo een monster van ongekende omvang. 
Speelduur: 14:41. Boeknummer: 303241. 
 
Luc Deflo. Spoorloos. Brussel. Cel 5, het rechercheteam dat gespecialiseerd is in 
misdaden begaan tegen kinderen, moet de ontvoering onderzoeken van de 
zevenjarige Irina Gerlach. Ze is verdwenen, toen ze tijdens een bioscoopvoorstelling 
naar de wc moest. Commissaris De Decker ontdekt al gauw dat ze hier te maken 
hebben met een niets en niemand ontziende tegenstander. Eenmaal in het nauw 
gedreven, wil deze zijn huid duur verkopen: als hij geen vrijgeleide krijgt en een 
andere identiteit, is Irina verloren. 
Speelduur: 8:55. Boeknummer: 303392. 
 
Patrick Dunne. De Lazarusbel. Vertaald uit het Engels. De vreugde over de vondst 
van een middeleeuws Mariabeeld in Castleboyne wordt teniet gedaan door de dood 
van de medewerker van een archeologe, die bij de opgraving in aanraking kwam met 
lijkvocht. 
Speelduur: 10:00. Boeknummer: 303393. 
 
Wouter Van Mastricht. Spaans vuur. In het Maastricht van 1635 sluipt een 
Spaanse moordenaar rond, verkleed als monnik. Een tolk in het leger van Frederik 
Hendrik krijgt de opdracht uit te zoeken wie deze moordenaar is. 
Speelduur: 27:18. Boeknummer: 303553. 
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Gisa Klönne. En het woud zwijgt. Vertaald uit het Duits. Een vrouwelijk 
commissaris van politie gaat op zoek naar de moordenaar van een man wiens lijk is 
gevonden in de bossen bij Keulen. 
Speelduur: 14:29. Boeknummer: 303708. 
 
Danny Beyens. Quatre-mains. Een journaliste ontvangt op de redactie van het 
nieuwe tijdschrift 'Scoop' een brief met een vreemde tekst, ondertekend door iemand 
die zich Quatre-mains noemt. Na een moord de volgende dag wordt een exacte 
kopie van die brief gevonden. 
Speelduur: 6:19. Boeknummer: 303729. 

6: Dierenverhalen 

Mark W. McGinnis. Boeddhistische fabels. Vertaald uit het Engels. Navertelling 
van ruim veertig fabels, die boeddhisten uit India aan het begin van onze jaartelling 
hebben verzameld. Allerlei goede en slechte eigenschappen van de mens komen 
aan bod.  
Speelduur: 2:45. Boeknummer: 303346. 

7: Familiekronieken 

Kristen Heitzmann. Geheimtaal. Vertaald uit het Engels. Wanneer een jonge vrouw 
bezig is van een bouwvallig hotelletje een bed and breakfast te maken, arriveert een 
knappe Italiaan die een oud geheim, dat met het huis heeft te maken, wil 
ontraadselen. 
Speelduur: 21:41. Boeknummer: 303242. 

8: Historische romans 

Alice Hoffman. De verbintenis van tegenpolen. Vertaald uit het Engels. Het 
levensverhaal van de eigenzinnige Rachel Manzana Pomié (1795-1889), de moeder 
van de befaamde schilder Camille Pissarro. 
Speelduur: 14:43. Boeknummer: 301316. 
 
George Hagen. Tom Bedlam. Vertaald uit het Engels. Een jongeman, die in 1870 in 
armoede in Londen is geboren, weet zichzelf ondanks allerlei problemen op te 
werken tot gerespecteerd arts in Zuid-Afrika. 
Speelduur: 17:44. Boeknummer: 303693. 

9: Humoristische romans 

Jonathan Tropper. Leven na Hailey. Vertaald uit het Engels. Een man die rouwt om 
zijn overleden vrouw, moet in actie komen als zijn ene zuster gaat trouwen, de ander 
gaat scheiden, zijn vader dementeert en zijn puberende stiefzoon in de problemen 
komt. 
Speelduur: 9:33. Boeknummer: 303397. 
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10: Novellen 

Erwin Mortier. Alle dagen samen. Op een kleine jongen van vijf maakt de dood van 
zijn overgrootvader veel indruk. 
Speelduur: 2:00. Boeknummer: 301944. 

11: Ontwikkelingsromans 

Peter Bak. Het spoor van Mertens. Als een jonge historicus het oorlogsverleden 
van zijn geboortedorp onderzoekt, stuit hij op complexe problemen. 
Speelduur: 7:00. Boeknummer: 303227. 

12: Poëzie 

Leonard Nolens. Laat alle deuren op een kier: verzamelde gedichten. Bundeling 
van alle veertien verschenen titels tussen 1975 en 2003 van deze dichter. 
Speelduur: 14:32. Boeknummer: 301987. 
 
Hans Van de Waarsenburg. Azul. Gedichten waarin herinneringen een grote rol 
spelen. Speelduur: 0:36. Boeknummer: 303698. 

13: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Anna Quindlen. Een nieuwe dag. Vertaald uit het Engels. Een sterpresentatrice van 
een populair Amerikaanse tv-programma laat na afloop van haar interview met een 
belangrijke gast iets te lang haar microfoon openstaan, waardoor haar leven op slag 
verandert. 
Speelduur: 11:27. Boeknummer: 303173. 
 
Ingrid Vander Veken. Dubbelspoor. Zes zeer diverse personages, die elkaar niet 
kenden, komen door een bommelding een tijd lang vast te zitten in een trein. 
Speelduur: 10:11. Boeknummer: 303344. 
 
Kate Benson. De vrouw die haar leven acteerde. Vertaald uit het Engels. Een 
jonge vrouw probeert zich de gewoonte af te wennen om acterend in het leven te 
staan, geleerd van haar moeder, een actrice in Hollywood. 
Speelduur: 9:00. Boeknummer: 303567. 
 
Jan Van Mersbergen. Morgen zijn we in Pamplona. Een bokser moet zien om te 
gaan met zijn desillusies: bedrog in de liefde en de komende neergang van zijn 
boksloopbaan. 
Speelduur: 4:35. Boeknummer: 303637. 
 
Kerri Sakamoto. De hartslag van miljoenen. Vertaald uit het Engels. Na de dood 
van haar vader ontdekt een jonge Canadese vrouw dat ze een halfzus in Japan 
heeft. 
Speelduur: 10:00. Boeknummer: 300865. 
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Gilles Rozier. Een liefde zonder verzet. Vertaald uit het Frans. In 1940 ontstaat 
een hartstochtelijke relatie tussen een Franse leraar en diens joodse onderduiker. 
Speelduur: 4:12. Boeknummer: 301676. 
 
Lucette Ter Borg. Het cadeau uit Berlijn. Bekroond met de DebutantenPrijs, 2005. 
Een man emigreert uit Duitsland naar de wildernis van Canada en neemt de piano 
van zijn overleden tweede vrouw mee. 
Speelduur: 9:28. Boeknummer: 301760. 
 
Chuck Palahniuk. Wiegelied. Vertaald uit het Engels. Als een journalist gevallen 
van wiegendood onderzoekt, ontdekt hij de dodelijke kracht van een oud Afrikaans 
wiegeliedje. 
Speelduur: 8:00. Boeknummer: 301873. 
 
Björn Ranelid. De zonde. Vertaald uit het Zweeds. Als blijkt dat het vriendinnetje 
van een licht gehandicapte jongen zwanger is, veroorzaakt dat een grote schok in 
een Zweeds vissersdorp. 
Speelduur: 11:19. Boeknummer: 301909. 
 
Douglas Kennedy. De afspraak. Vertaald uit het Engels. Een degelijke 
Amerikaanse huisvrouw wordt geconfronteerd met een dertig jaar eerder begane 
misstap waarover ze altijd heeft gezwegen. 
Speelduur: 17:00. Boeknummer: 302556. 
 
Annemiek Schrijver. Rachab. Een jonge, streng godsdienstig opgevoede vrouw ziet 
in de Bijbelse figuur van Rachab een voorbeeld van hoe een vrouw goed en slecht 
tegelijk kan zijn. 
Speelduur: 11:17. Boeknummer: 303260. 
 
Matthew Reilly. Het geheim van Cheops. Vertaald uit het Engels. Drie teams 
zoeken in een adembenemende race naar zeven archeologische stukjes van een 
belangrijke puzzel. 
Speelduur: 12:12. Boeknummer: 303332. 
 
Stijn Van der Loo. De held Jacob Mulle. Een jonge leraar stuit op zijn school op 
intriges, op hol geslagen hormonen en een betoverende leerlinge. 
Speelduur: 5:00. Boeknummer: 303368. 
 
Gil Courtemanche. Een mooie dood. Vertaald uit het Frans. Tijdens een kerstdiner 
roept het decorumverlies van een terminaal zieke patriarch uiteenlopende reacties 
op. 
Speelduur: 5:41. Boeknummer: 303372. 
 
Liu Hong. Droomkruid. Vertaald uit het Engels. Een Chinese acupuncturiste met 
een praktijk in Londen probeert een gebeurtenis uit haar verleden geheim te houden. 
Speelduur: 10:27. Boeknummer: 303518. 
 
Stéphane Audeguy. De wolkenbibliotheek. Vertaald uit het Frans. De traumatische 
jeugd van een Japanse modeontwerper in Parijs bepaalt zijn fascinatie voor wolken. 
Speelduur: 10:29. Boeknummer: 303646. 



7 
 

Gregory David Roberts. Shantaram. Vertaald uit het Engels. Een Australische man 
opent in de sloppenwijken van Bombay een medisch bureau voor de armen, werkt 
voor de Indiase maffia en belandt in de Russisch-Afghaanse oorlog. 
Speelduur: 38:36. Boeknummer: 303687. 
 
Kate Jacobs. De vrijdagavondvriendinnenclub. Vertaald uit het Engels. Een jonge 
alleenstaande moeder heeft in New York een wolwinkel waar een breiclubje ontstaat 
en sterke vriendschappen worden gevormd. 
Speelduur: 12:45. Boeknummer: 303702. 
 
Pál Závada. Jadviga's kussen. Vertaald uit het Hongaars. Kort na het huwelijk in 
1915 van een Hongaarse grondbezitter met een wat oudere, ooit door zijn vader als 
pleegdochter geadopteerde vrouw ontstaan er spanningen, omdat zij duidelijk een 
geheim koestert. 
Speelduur: 16:26. Boeknummer: 303715. 
 
Chimamanda Ngozi Adichie. Amerikanah. Vertaald uit het Engels. De levens van 
een jong Nigeriaans stel gaan steeds meer uit elkaar lopen nadat zij naar Amerika is 
geëmigreerd. 
Speelduur: 17:23. Boeknummer: 303783. 
 
Emily St. John Mandel. Station elf. Vertaald uit het Engels. In de nabije toekomst 
breekt er een desastreuze epidemie uit: wie de Georgische Griep oploopt bezwijkt 
daaraan binnen 48 uur zonder enige kans op genezing. 
Speelduur: 13:00. Boeknummer: 303784. 
 
Rodaan Al Galidi. Hoe ik talent voor het leven kreeg. Een man vlucht uit Irak en 
komt in een asielzoekerscentrum in Nederland terecht waar het langste wachten van 
zijn leven begint. 
Speelduur: 14:00. Boeknummer: 303787. 
 
János Székely. Verleiding. Vertaald uit het Hongaars. Het levensverhaal van een 
onder erbarmelijke omstandigheden opgegroeide jongen, die na de Eerste 
Wereldoorlog in Boedapest in heel uiteenlopende milieus komt te verkeren. 
Speelduur: 28:45. Boeknummer: 303542. 

14: Romantische boeken 

Kristin Hannah. Twee zusjes. Vertaald uit het Engels. Twee zussen zijn na een 
hechte jeugd uit elkaar gegroeid, maar dan blijkt een van hen ernstig ziek te zijn. 
Speelduur: 15:00. Boeknummer: 301691. 
 
Nora Roberts. Het Stanislaski kwartet. Deel 1: Natasha en Mikhail. Vertaald uit 
het Engels. Bundel met twee verhalen over twee kinderen, Natasha en Mikhail, van 
de Stanislaskifamilie. 
Speelduur: 12:43. Boeknummer: 302974. 
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Nora Roberts. Het Stanislaski kwartet. Deel 2: Rachel en Alex. Vertaald uit het 
Engels. Bundel met twee verhalen over twee kinderen, Rachel en Alex, van de 
Stanislaskifamilie. 
Speelduur: 13:39. Boeknummer: 302975. 
 
Robin Lee Hatcher. Liefdes tweede kans. Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw 
zoekt haar oude liefde op om hem te vertellen dat ze samen een dochter hebben. 
Speelduur: 7:41. Boeknummer: 303205. 
 
Danielle Steel. Het huis. Vertaald uit het Engels. Een onverwachte erfenis stelt een 
jonge vrouw in staat om haar leven een andere wending te geven. 
Speelduur: 13:47. Boeknummer: 303347. 
 
Tasmina Perry. De glamourcode. Vertaald uit het Engels. Vier modieuze Britse 
zussen hebben een moeizame verhouding met hun aristocratische, rijke vader. 
Speelduur: 19:00. Boeknummer: 303649. 

15: Satiren 

Lena Andersson. Duck City. Vertaald uit het Zweeds. In een Amerikaanse stad 
wordt het leven verziekt door de ongezonde voedselproductie. 
Speelduur: 7:00. Boeknummer: 303514. 
 
Theodore Dalrymple. De filantroop: testament van een seriemoordenaar. 
Vertaald uit het Engels. Een seriemoordenaar legt uit waarom hij een goed mens is. 
Speelduur: 5:16. Boeknummer: 303531. 

16: Streek- en familieromans 

Seija Berends. Alles zal weer nieuw worden. De grootste wens van een jonge 
vrouw lijkt in vervulling te gaan als een oud klasgenoot van haar broer haar vraagt 
met hem te trouwen en de moeder van zijn vier kinderen te worden. 
Speelduur: 10:19. Boeknummer: 300885. 
 
Ietje Liebeek-Hoving. De nacht voorbij. Een jonge vrouw lijkt altijd opgewekt en 
hulpvaardig, maar kampt ondertussen met identiteitsproblemen. 
Speelduur: 5:24. Boeknummer: 301667. 
 
Olga Van der Meer. Het huis. Vervolg op ‘Het vijfde gebod’ (deel 1) en wordt 
vervolgd door ‘Het geheim van Gonda’ (deel 3). Na haar ontslag vindt een zwangere, 
jonge vrouw nieuwe mogelijkheden om zich te ontplooien. 
Speelduur: 7:00. Boeknummer: 302699. 
 
Leni Saris. Een warme zomerwind. Samen met enkele andere leden van een grote 
familie zet de jonge fysiotherapeute Serena zich in om anderen uit de moeilijkheden 
te helpen. 
Speelduur: 7:21. Boeknummer: 303248. 
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Jetty Hage. De afspraak. De 16-jarige Laura ontmoet op haar vakantieadres op de 
Veluwe een leuke jongen; ze spreken af elkaar een jaar later weer te zien, maar dan 
is hij er niet. Speelduur: 6:17. Boeknummer: 303334. 
 
Leni Van der Ster-Bouwmeester. Bevrijd. Een oude vrouw, getroffen door een 
beroerte, kijkt terug op haar leven vol ups en downs. 
Speelduur: 6:16. Boeknummer: 303593. 

17: Thrillers 

Brian Haig. Dekmantel. Vertaald uit het Engels. Een jurist die door het leger 
gedetacheerd is bij een belangrijk advocatenkantoor, heeft het sterke vermoeden dat 
de moord op zijn voorgangster iets te maken heeft met dit bedrijf. 
Speelduur: 18:40. Boeknummer: 301668. 
 
Frank E. Peretti. Het huis. Vertaald uit het Engels. Twee stellen die beide met 
autopech zijn gestrand en in een afgelegen huis hun onderkomen hebben gezocht, 
krijgen te maken met een mysterieuze moordenaar. 
Speelduur: 12:00. Boeknummer: 303024. 
 
Monika Feth. De meisjesschilder. Vertaald uit het Duits. Mikes vriendin Ilka is een 
meisje met veel geheimen. Van de ene op de andere dag verdwijnt ze spoorloos. 
Haar broer Ruben lijkt er iets mee te maken te hebben. 
Speelduur: 12:49. Boeknummer: 303221. 
 
Michael DiMercurio. Diepgang. Vertaald uit het Engels. Een zeer geheime duikboot 
van de Franse marine wordt gekaapt door moslimterroristen met als doel 
kernbommen te gooien op westerse steden. 
Speelduur: 14:46. Boeknummer: 303261. 
 
Patry Francis. Het leugendagboek. Vertaald uit het Engels. Als de beste vriendin 
van een vrouw wordt vermoord, blijkt haar zoon de hoofdverdachte te zijn. 
Speelduur: 13:20. Boeknummer: 303316. 
 
Robert Ferrigno. Gebed voor een moordenaar. Vertaald uit het Engels. In de 
toekomst blijkt Amerika een islamitische republiek geworden, in oorlog met de 
christelijke rebellen in het zuiden. 
Speelduur: 18:00. Boeknummer: 303681. 

18: Verfilmde boeken 

André Aciman. Noem me bij jouw naam. Vertaald uit het Engels. Noem me bij 
jouw naam is het verhaal van een gepassioneerde vriendschap tussen Elio, een 
muzikale en erudiete jongen, en de Amerikaanse intellectueel Oliver, die als 
zomergast bij Elio's ouders aan de Italiaanse kust verblijft. Aanvankelijk veinzen ze 
onverschilligheid jegens elkaar, maar wat er werkelijk sluimert is onweerstaanbare 
aantrekkingskracht. 
Speelduur: 9:26. Boeknummer: 303717. 
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19: Verhalen  

Etgar Keret. Een goede daad per dag. Verhalen over twintigers in Israël. 
Speelduur: 5:13. Boeknummer: 301725. 

20: Waargebeurd 

Donna Ford. Het stiefkind. Vertaald uit het Engels. Memoires van een vrouw die 
tijdens haar jeugd door haar stiefmoeder ernstig werd mishandeld en misbruikt, maar 
er desondanks in slaagt positief in het leven te staan. 
Speelduur: 9:35. Boeknummer: 303211. 
 
Glenys Carl. Hou mijn hand vast. Vertaald uit het Engels. Nadat een 21-jarige 
jongeman na een ongeluk in coma is geraakt, neemt zijn moeder de zorg voor hem 
op zich. 
Speelduur: 10:35. Boeknummer: 303229. 
 
Diaryatou Bah. Mijn jeugd hield op in Rotterdam. Vertaald uit het Frans. 
Autobiografie van een Afrikaanse vrouw die op veertienjarige leeftijd trouwt met een 
dertig jaar oudere man, met haar echtgenoot meegaat naar Europa en daar bij hem 
weggaat nadat ze door hem is uitgebuit en mishandeld. 
Speelduur: 7:19. Boeknummer: 303315. 
 
Immaculée Ilibagiza. De pijn van vrijheid. Vertaald uit het Engels. Persoonlijk 
verhaal van een jonge vrouw die de genocide in Rwanda in 1994 overleefde. 
Speelduur: 9:18. Boeknummer: 303561. 
 
Clint Willis. De Everest boys: Chris Bonington en de tragiek van een generatie 
topklimmers. Vertaald uit het Engels. Achtergronden en drijfveren van een groep 
bergbeklimmers in de jaren '60, '70 en '80 van de 20e eeuw. 
Speelduur: 20:00. Boeknummer: 303689. 

 
21: Boeken voor jongvolwassenen  

Anne-Laure Bondoux. Zo gaan die dingen. Vertaald uit het Frans. De ik-figuur 
Mado (15) woont sinds het ongeluk van haar ouders samen met haar zus Patty (20). 
Ook al is Patty de oudste, Mado is degene die het huishouden regelt. Dan blijkt Patty 
zwanger te zijn. 
Speelduur: 6:00. Boeknummer: 302807. 
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Deel 2: Informatieve boeken 

1: Eten en drinken 

Rita Serano. 7 ingrediënten vegan: heerlijke, puur plantaardige recepten die 
met maximaal 7 ingrediënten te maken zijn. Kookboek met veganistische recepten 
op basis van maximaal zeven ingrediënten. 
Speelduur: 4:47. Boeknummer: 301585. 

2: Exacte wetenschappen 

Giovanni Frazzetto. Waarom we voelen wat we voelen: wat de 
hersenwetenschap ons wel en niet kan vertellen over onze emoties. De auteur 
legt op verfrissende wijze de wetenschap achter onze emoties uit, niet alleen van 
woede, maar bijvoorbeeld ook vreugde, verliefdheid en schuldgevoel. Hij beschrijft de 
oorsprong van onze emoties en welke hersendelen daarvoor verantwoordelijk zijn. 
Speelduur: 12:28. Boeknummer: 300105. 

3: Filosofie  

Christopher Phillips. Café Socrates: een frisse kijk op de filosofie. Verzameling 
filosofische gedachtewisselingen van mensen die in boekwinkels, bejaardentehuizen, 
universiteiten en gevangenissen praten over de betekenis van liefde, vriendschap, 
werk, ouder worden en talloze andere levensvragen. 
Speelduur: 10:00. Boeknummer: 300313. 

4: Geschiedenis 

Willem Van der Ham. Ooggetuigen van de watersnood 1953. Dit boek bevat het 
relaas van vijftien ooggetuigen van de watersnoodramp in 1953. 
Speelduur: 12:13. Boeknummer: 301304. 
 
Graa Boomsma. Dubbelspoor: tweelingen in de 20ste en 21ste eeuw. 
Levensverhalen van opvallende tweelingen uit de recente geschiedenis, waarin de 
spanning tussen verstrengeling en individualiteit centraal staat. 
Speelduur: 10:48. Boeknummer: 303541. 
 
Hew Strachan. De Eerste Wereldoorlog: een geïllustreerde geschiedenis. 
Uitvoerig gedocumenteerde beschrijving van de Eerste wereldoorlog vanuit het 
standpunt dat het voeren van deze oorlog voor veel landen een groter politiek doel 
diende. En dat deze niet alleen werd uitgevochten in de loopgraven aan het 
westelijke front, maar ook in de Alpen en Afrika. 
Speelduur: 18:25. Boeknummer: 300783. 
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Dan Parry. D-Day 6.6.44: het dramatische verhaal van de grootste invasie ooit. 
Op aangrijpende wijze wordt verteld hoe de landing in Normandië werd gepland en 
uitgevoerd door de ogen van mensen die erbij waren: de 18-jarige jongens die als 
eersten de stranden bestormden, hun militaire commandanten, Franse verzetslieden 
die de geallieerden van informatie voorzagen en speciale commando's en 
dubbelspionnen. 
Speelduur: 5:28. Boeknummer: 301662. 
 
Martha Schad. Vrouwen tegen Hitler: tegenstemmen in het Derde Rijk. Studie 
naar het verzet van vrouwen in het Derde Rijk tegen Adolf Hitler, te beginnen met 
vrouwen die al snel na Hitlers opkomst vanaf ± 1925 hun misnoegen uiten, o.a. 
Constanze Hallgarten en de Amerikaanse Dorothy Thompson. Dan volgt verzet van 
vrouwen in het dagelijks leven, o.a. Elfriede Scholz, en vrouwen die zich tegen wil en 
dank verzetten, Elisabeth von Thadden en Hanna Solf. Daarna komt het politieke 
verzet van vrouwen als Hilde Coppi en Linda Haag, verzet in de Kriesauer kring met 
o.a. Gravin Marion Dönhoff, en tenslotte het studentenverzet met verzetsgroep die 
Weisse Rose en Sophie Scholl. 
Speelduur: 13:25. Boeknummer: 300394. 
 
Roel Van der Veen. Afrika: van de Koude Oorlog naar de 21e eeuw. Beschrijving 
van de koloniale geschiedenis van Afrika vanaf 1960 tot heden, waarbij de auteur, 
Afrika-kenner en topambtenaar van Buitenlandse zaken, per land aangeeft in welke 
mate het sinds hun onafhankelijkheid is uitgehold en op een andere wijze is gaan 
werken dan wij in het Westen gewend zijn. Hij rekent af met het verwijt dat de schuld 
van Afrika's gebrek aan ontwikkeling te wijten is aan kolonialisme en gaat in op de 
eigen structuren van deze landen, die democratisering en economische groei in de 
weg staan en armoede, corruptie en mismanagement in de hand werken. 
Speelduur: 34:00. Boeknummer: 300198. 

5: Gezondheid  

Joan Van Baarle. Gevangen in geluid: hoe oorsuizen een moeder tot het 
uiterste dreef. Een publicatie over tinnitus met achtergrondinformatie en 
ervaringsverhalen. 
Speelduur: 5:18. Boeknummer: 301173. 
 
Robert Broeils. De medicijnjongen: mijn moeder had Munchausen-by-proxi. 
Een autobiografisch relaas van een slachtoffer van het Münchhausen-by-proxy 
syndroom. 
Speelduur: 6:24. Boeknummer: 301573. 
 
Radmilo Soda. Moms: mijn visie op een gezonde en fitte zwangerschap. Boek 
geschreven voor vrouwen die zwanger zijn of vrouwen die net moeder zijn geworden. 
Het heeft als doel vrouwen te helpen om hun lichaam in optimale conditie te krijgen 
en te houden vóór, tijdens en na de zwangerschap. 
Speelduur: 8:46. Boeknummer: 300058. 
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6: Landen, volkeren en reizen 

Elly Koopmans-Eijlders. Zeilend naar de wildernis. Verslag van een zeiltocht via 
het Panama-kanaal naar de westkust van Canada en Alaska. 
Speelduur: 9:00. Boeknummer: 300350. 
 
Dereck Joubert. Dagboek uit Afrika. Beschrijving van de belevenissen van het 
echtpaar dat werkte aan films over olifanten, leeuwen en zebra's. 
Speelduur: 5:00. Boeknummer: 300354. 

7: Politiek 

Ivo H. Daalder. De lege troon: hoe Amerika afstand doet van zijn rol als 
wereldleider. Scherpe analyse van de wijze waarop president Trump de rol van 
Amerika als wereldleider verkwanselt. 
Speelduur: 8:25. Boeknummer: 303788. 
 
Michael Wolff. Staat van beleg: Trump onder vuur. Vervolg op 'Vuur en woede: in 
het Witte Huis van Trump'. Analyse van het presidentschap van Donald Trump 
tijdens 2018. 
Speelduur: 13:56. Boeknummer: 303790. 

8: Psychologie 

Annemarie Postma. Liefde maken: de zeven geheimen van eigenwaarde. 
Handreiking om een gevoel van eigenwaarde en zelfrespect op te bouwen en 
daarmee tot een gelukkiger leven te komen. 
Speelduur: 7:00. Boeknummer: 300431. 
 
Louise L. Hay. Je kunt het!: hoe je affirmaties kunt gebruiken om gelukkig(er) 
te worden. Na een inleiding over de kracht van affirmaties volgen acht hoofdstukken 
met affirmaties op het gebied van gezondheid, vergeving, welvaart, creativiteit, 
relaties, werk, leven zonder stress en zelfwaardering. 
Speelduur: 1:22. Boeknummer: 300658. 
 
Barbara Van Beukering. Kruip nooit achter een geranium: een persoonlijke 
zoektocht naar een lang en gelukkig leven. Eerder verschenen onder de titel: Als 
je man, dochter, zus, ... depressief is. Aan de hand van interviews met oudere, 
bekende vrouwen die volop in het (werkzame) leven staan, onderzoekt de auteur hoe 
je dat doet: lang en gelukkig leven. 
Speelduur: 6:35. Boeknummer: 301352. 
 
Hans Stolp. Als een geliefde sterft ... : over afscheid nemen en verdergaan. 
Beschouwingen over het verwerken van verlies vanuit de esoterische gedachte dat 
overledenen voortleven. 
Speelduur: 4:38. Boeknummer: 300428. 
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9: Religie en spiritualiteit  

Bert Van Diem. Zeus en Co: Griekse mythen met een knipoog. Navertellingen 
van Oud-Griekse mythen. 
Speelduur: 5:21. Boeknummer: 300216. 
 
Billy Graham. Bijna thuis. De Amerikaanse evangelist (1918) blikt terug op zijn 
leven, vertelt wat de ouderdom voor hem betekent en roept de lezers op ernst te 
maken met hun geloof in Christus. 
Speelduur: 6:17. Boeknummer: 303786. 
 
Hans Laurentius. Rozengeur en prikkeldraad. Uitnodiging om echt aan de slag te 
gaan met ware spiritualiteit: de waarheid. 
Speelduur: 2:22. Boeknummer: 300050. 

10: Sport  

Ellen MacArthur. Solo rond de wereld. Een jonge vrouw vertelt over haar 
ervaringen als solo-zeilster op intercontinentale races. 
Speelduur: 17:00. Boeknummer: 300382. 
 
Diana Kuip. Ik ben geen Zidane. Verhalen over sport, maar vooral over de 
randzaken die de sport kleuren. 
Speelduur: 4:40. Boeknummer: 300029. 


