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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 je aandacht waard zijn.   
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Deel 1: Romans 

1: Autobiografische literatuur 

Tove Jansson. Dochter van de beeldhouwer. Vertaald uit het Zweeds. 
Autobiografie van de Finse kinderboekenschrijfster (1914-2001) over haar jeugd. 
Speelduur: 3:25. Boeknummer: 302519. 
 
Pierre Platteau. Rue Bonnevie. Autobiografisch getint relaas van het leven van een 
Vlaamse jongen in een arme volksbuurt na de Tweede Wereldoorlog. 
Speelduur: 5:06. Boeknummer: 303796. 
 
Jan Cremer. Ik Jan Cremer: tweede boek. Jeugdherinneringen en (erotische) 
avonturen in Zuid-Europa van de held van Ik Jan Cremer. 
Speelduur: 14:52. Boeknummer: 303799. 
 
Primo Levi. Ik spreek je aan: een autobiografie in dialogen. Vertaald uit het 
Italiaans. Interviews met de Italiaanse schrijver (1919-1987), voornamelijk over zijn 
jeugd en studie. 
Speelduur: 3:53. Boeknummer: 303816. 

2: Chicklit 

Jane Moore. Rozengeur en schone schijn. Vertaald uit het Engels. Vlak voordat 
een vrouw trouwt heeft ze een avontuurtje met een man die later de broer van haar 
aanstaande blijkt te zijn.  
Speelduur: 10:46. Boeknummer: 300443. 
 
Cindy Chupack. Even single: belevenissen van een vrolijke alleenstaande 
dertiger. Vertaald uit het Engels. Het leven van de single vrouw van boven de dertig, 
daten in New York, het gedrag van mannen, en relaties. 
Speelduur: 3:56. Boeknummer: 300495. 
 
Jill Mansell. Kiezen of delen. Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw brengt 
noodgedwongen de nacht door met een aantrekkelijke man en ontmoet hem een 
poosje later opnieuw.  
Speelduur: 13:10. Boeknummer: 300686. 
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3: Columns  

Yvonne Kroonenberg. Wat rijmt er op huwelijk? Verhalen, waarin de verhouding 
man/vrouw en de zwakheden van beide sekses (maar toch vooral die van de man) 
de belangrijkste thema's vormen.  
Speelduur: 3:12. Boeknummer: 301884. 
 
Hanna Bervoets. Leuk zeg doei. Columns over het hedendaagse leven.  
Speelduur: 5:58. Boeknummer: 303805. 
 
Hanna Bervoets. En alweer bleven we ongedeerd. Observaties van alledaagse 
gebeurtenissen.  
Speelduur: 6:32. Boeknummer: 303809.  

4: Detectives  

Jamyang Norbu. De mandala van Sherlock Holmes: de avonturen van de grote 
detective in India en Tibet: zijn doodgewaande jaren. Vertaald uit het Engels. De 
avonturen van Sherlock Holmes in India en Tibet na zijn verdwijning bij Reichenbach 
Falls.  
Speelduur: 12:01. Boeknummer: 300453. 
 
Peter Robinson. Drijfzand. Vertaald uit het Engels. Wanneer inspecteur Banks op 
zoek gaat naar zijn broer, wordt vlakbij een vrouw vermoord met zijn adres in haar 
handen. 
Speelduur: 15:35. Boeknummer: 302148. 
 
Massimo Carlotto. De waarheid van de Alligator. Vertaald uit het Italiaans. Bij zijn 
speurtocht naar een ontsnapte gevangene raakt een privédetective in Padua ervan 
overtuigd dat deze onschuldig is.  
Speelduur: 8:43. Boeknummer: 302213. 
 
Mari Jungstedt. Die je niet ziet. Vertaald uit het Zweeds. Nadat op het Zweedse 
eiland Gotland een aantal vrouwen vermoord is aangetroffen, krijgt de politie het 
vermoeden met een seriemoordenaar te maken te hebben.  
Speelduur: 9:12. Boeknummer: 302340. 
 
Karen Rose. Op het spel. Vertaald uit het Engels. Special agent Kate en 
undercoveragent Decker werken steeds nauwer samen om het meesterbrein achter 
een netwerk van mensenhandel, drugs en kinderporno te pakken. 
Speelduur: 25:55. Boeknummer: 303822. 

5: Essays 

Bas Heijne. De werkelijkheid. Essays over de positie van kunst en literatuur binnen 
de moderne informatiemaatschappij. Schrijver onderzoekt daarbij wat ons menselijk 
maakt in de wereld die alsmaar onpersoonlijker lijkt te worden. Of hij nu over 
kunstenaars als Van Gogh en Duchamps schrijft, over een gondelvaart in Las Vegas 
of over Sartre met een megafoon op een olievat, telkens gaat hij op zoek naar het 
snijpunt van geest en vlees, verbeelding en werkelijkheid, individu en wereld. 
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Publicatie is zowel een verkenning van de moderne wereld als een verdediging van 
de kunst als middel om die wereld te leren kennen. 
Speelduur: 7:13. Boeknummer: 300869. 

6: Fantasy 

Anthony Ryan. Het legioen van vlammen. Vertaald uit het Engels. Deel 2 van de 
reeks ‘Draconis Memoria’. Als in een Victoriaans aandoende wereld een mythische 
witte draak zint op verwoesting van de mensheid, strijden vier personen om de draak 
te stoppen. 
Speelduur: 30:18. Boeknummer: 303824. 

7: Griezelromans 

Peter Straub. Jongen, meisje, verloren. Vertaald uit het Engels. Een jongen die 
zijn moeder vindt die zelfmoord gepleegd heeft, verdwijnt korte tijd later zelf. 
Speelduur: 10:06. Boeknummer: 301893. 

8: Historische romans 

Giles Foden. Zanzibar. Vertaald uit het Engels. Reconstructie van de aanslagen op 
Amerikaanse ambassades in Oost-Afrika in 1998 door terroristen.  
Speelduur: 17:18. Boeknummer: 300437. 
 
Jacqui Lofthouse. De maagdentempel. Vertaald uit het Engels. De 16-jarige wees 
Emilia Beaumont komt in aanraking met de bijzondere wereld van Graham doordat 
ze hulp bij hem zoekt. Het beeldschone en naïeve meisje gelooft dat ze een kind van 
de duivel is en dat dokter Graham haar kan genezen. 
Speelduur: 17:37. Boeknummer: 300448. 
 
Andrea Di Robilant. Een liefde in Venetië. Vertaald uit het Engels. Reconstructie 
op basis van brieven en archiefonderzoek van een liefdesgeschiedenis in het 16e-
eeuwse Venetië. 
Speelduur: 13:51. Boeknummer: 300544. 
 
Karin De Roos. Dubio. Een jonge vrouw in een psychiatrische kliniek wil wanhopig 
terug naar waar ze vandaan komt: het Vlaardingen van de elfde eeuw. 
Speelduur: 14:09. Boeknummer: 301489. 
 
Valerie Martin. Bezit. Vertaald uit het Engels. Een jonge plantersvrouw ziet haar 
leven in de 19e eeuw totaal veranderen als ze na een neergeslagen slavenopstand 
gewond naar New Orleans terugkeert. 
Speelduur: 7:22. Boeknummer: 302292. 
 
Miquel Bulnes. Reconquista. Eind elfde, begin twaalfde eeuw proberen de 
inwoners van het Iberisch Schiereiland zich staande te houden tijdens de 
voortdurende conflicten tussen christenen en mohammedanen. 
Speelduur: 26:08. Boeknummer: 303823. 
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Sarah Lark. De tijd van de vuurbloemen. Vertaald uit het Duits. In 1837 in 
Mecklenburg besluit een familie om een beter leven te gaan zoeken in Nieuw-
Zeeland. Tezelfdertijd vlucht een bij de Maori's in een bordeel opgegroeide jonge 
vrouw weg van een toekomst in de prostitutie, het binnenland in. 
Speelduur: 28:50. Boeknummer: 303827. 

9: Oorlogsromans  

Scott Turow. Doodgewone helden. Vertaald uit het Engels. Een Amerikaanse 
journalist doet naspeuringen naar de oorlogservaringen van zijn overleden vader in 
de Tweede Wereldoorlog in Europa en ontdekt dat zijn vader door moeilijke keuzes 
die hij destijds moest maken, door de krijgsraad is berecht. 
Speelduur: 16:16. Boeknummer: 302565. 

10: Poëziebundels 

Toon Tellegen. Minuscule oorlogen (niet met het blote oog zichtbaar). 46 
ogenschijnlijk lichtvoetige gedichten. 
Speelduur: 0:42. Boeknummer: 300895. 

11: Reisverhalen 

Cri Stellweg. Er zijn te veel Japanners in Japan. Reiservaringen in de Verenigde 
Staten, Canada, Mexico, India en Japan. 
Speelduur: 5:35. Boeknummer: 300400. 
 
Pat Shipman. De gestolen vrouw: het bijzondere leven van Lady Florence 
Baker, van harem-meisje tot ontdekkingsreizigster. Vertaald uit het Engels. 
Levensverhaal van Lady Florence Baker, opgevoed in een harem, aangeboden als 
slavin en gered door een ontdekkingsreiziger waarmee ze een zoektocht begint naar 
de oorsprong van de Nijl. 
Speelduur: 20:53. Boeknummer: 302254. 
 
Polly Evans. Noedelsoep en stokjes. Vertaald uit het Engels. Persoonlijk verslag 
van de schrijfster/journaliste over haar reis met openbaar vervoer door China. 
Speelduur: 11:48. Boeknummer: 302697. 

12: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

William Nicholson. Schaduwzijde. Vertaald uit het Engels. Een ambitieloze 
jongeman maakt een ontdekkingsreis waarbij hij een bewustwordingsproces 
doormaakt en zich uit benarde omstandigheden moet zien te bevrijden. 
Speelduur: 8:34. Boeknummer: 302712. 
 
Hanna Bervoets. Fuzzie. Enkele mensen ontvangen op raadselachtige wijze een 
pluizig bolletje dat tegen hen praat en hen lijkt te begrijpen. 
Speelduur: 8:15. Boeknummer: 303814. 
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Joyce Hackett. Het verstoorde evenwicht. Vertaald uit het Engels. Na de dood van 
haar ouders en haar geliefde komt een jonge vrouw met zichzelf in het reine als ze in 
het huidige Theresienstadt cello speelt. 
Speelduur: 9:54. Boeknummer: 300518. 
 
Terézia Mora. Alle dagen. Vertaald uit het Duits. Een vanwege een burgeroorlog en 
een gefnuikte liefde uit een Oost-Europees land gevluchte taalvirtuoos raakt in het 
westen vereenzaamd en miskend.  
Speelduur: 15:39. Boeknummer: 302548. 
 
Kitty Fitzgerald. Het varkenspaleis. Vertaald uit het Engels. Tussen een lichamelijk 
misvormde jongen die in het geheim varkens fokt en een opgroeiend meisje groeit 
een innige vriendschap.  
Speelduur: 9:20. Boeknummer: 302602. 
 
Debra Dean. De madonna's van Leningrad. Vertaald uit het Engels. In het Seattle 
van nu denkt een aan Alzheimer lijdende Russin terug aan de belegering van 
Leningrad tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Speelduur: 7:54. Boeknummer: 302663. 
 
David Huddle. Dromen van het wolvenmeisje. Vertaald uit het Engels. Een 
vrouwelijke Amerikaanse hoogleraar kunstgeschiedenis die merkt dat haar huwelijk 
vastloopt, bijt zich vast in haar onderzoek naar de 17e-eeuwse schilder Georges de 
la Tour, hetgeen haar helpt het vertrek van haar man te verwerken. 
Speelduur: 6:49. Boeknummer: 300466. 
 
Anne Haverty. Eén dag als tijger. Vertaald uit het Engels. Als zijn ouders plotseling 
overlijden, verandert het leven van een veelbelovend wetenschapper en ontpopt hij 
zich hoe langer hoe meer als een vreemde vogel 
Speelduur: 9:58. Boeknummer: 300475. 
 
Damon Galgut. De goede arts. Vertaald uit het Engels. Een arts op het Zuid-
Afrikaanse platteland, die zich heeft geschikt in zijn weinig opzienbarende leven, 
wordt wakker geschud door de komst van een nieuwe, jonge collega. 
Speelduur: 9:19. Boeknummer: 300486. 
 
Tama Janowitz. Peyton. Vertaald uit het Engels. Na twee jaar huwelijk slaat bij een 
jonge vrouw de verveling toe, die ze bestrijdt door op zoek te gaan naar andere 
mannen. 
Speelduur: 13:31. Boeknummer: 300736. 
 
Irma Joubert. Het meisje uit het verscholen dorp. Vertaald uit het Afrikaans. 
Nunspeet, 1943. Mentje is niet blij met de vreemde mensen die haar vader in het 
geheim op de stalzolder van hun boerderij laat wonen. Op een dag gaat het helemaal 
mis. 
Speelduur: 18:26. Boeknummer: 301169. 
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Melissa De la Cruz. Au pairs. Vertaald uit het Engels. Drie meisjes gaan met heel 
verschillende bedoelingen als au pair werken in een vakantiebestemming voor de 
superrijken. 
Speelduur: 7:19. Boeknummer: 302016. 
 
Batoel Khedairi. De hemel leek nabij. Vertaald uit het Arabisch. De dochter van 
een Irakese vader en een Engelse moeder groeit op op het geïsoleerde Irakese 
platteland. Haar vader brengt haar groot volgens zijn islamitische geloof, terwijl haar 
moeder haar aanmoedigt westerse gebruiken en gewoontes aan te leren. Heen en 
weer geslingerd tussen haar ouders, verlangt ze naar een plek waar ze thuis hoort. 
Speelduur: 8:22. Boeknummer: 302257. 

13: Romantische boeken  

Linda Chaikin. Onder de woestijnhemel. Vertaald uit het Engels. Als vlak voor het 
begin van de Tweede Wereldoorlog een jonge verpleegster een opgraving in Egypte 
bezoekt, worden daar kort na elkaar twee mensen vermoord die blijkbaar iets met 
spionage te maken hebben. 
Speelduur: 13:50. Boeknummer: 300521. 
 
Brigitte Beil. Het einde van de regentijd. Vertaald uit het Duits. Een Duitse oma 
vertelt haar kleindochter over haar jeugd in Ethiopië in de eerste helft van de 20e 
eeuw. 
Speelduur: 14:01. Boeknummer: 300886. 
 
Nora Roberts. Geboorterecht. Vertaald uit het Engels. Een jonge archeologe doet 
verrassende ontdekkingen bij een opgraving in de Verenigde Staten 
Speelduur: 18:29. Boeknummer: 301936. 
 
Sara MacDonald. Isabella. Vertaald uit het Engels. Wanneer haar enige zoon het 
huis uit is, slaat een Engelse vrouw haar vleugels uit en wordt onverwacht verliefd op 
een andere man. 
Speelduur: 27:15. Boeknummer: 302180. 
 
Danielle Steel. Tweede kans. Vertaald uit het Engels. Een moderedactrice wordt 
hals over kop verliefd op een weduwnaar. 
Speelduur: 7:41. Boeknummer: 302339. 
 
Suzanne Power. Het staat in de sterren. Vertaald uit het Engels. De hechte 
vriendschap tussen vier vriendinnen wordt danig op de proef gesteld door de 
mannen in hun leven. 
Speelduur: 13:43. Boeknummer: 302651. 
 
Lucinda Riley. De lavendeltuin. Vertaald uit het Engels. De erfgename van een 
vervallen kasteel in Zuid-Frankrijk besluit dit op te knappen en vindt het dagboek van 
een vrouw die vertelt hoe haar man in de Tweede Wereldoorlog vele Franse burgers 
heeft gered. 
Speelduur: 15:35. Boeknummer: 303808. 
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14: Streek- en familieromans  

Ietje Liebeek-Hoving. Morgen is niet te laat. Als een man zijn baan verliest, ziet 
het dagelijks leven van hem en zijn gezin er ineens heel anders uit. 
Speelduur: 8:18. Boeknummer: 300558. 
 
Clemens Wisse. Een veeboer uit Canada. Een rijke boerendochter wordt begin 20e 
eeuw verliefd op een knecht, maar een huwelijk is door het standsverschil 
uitgesloten. 
Speelduur: 8:44. Boeknummer: 302497. 
 
Mary Schoon. Tilly Tod trilogie. Trilogie over Tilly Todd die als 18-jarige wegloopt 
uit het weeshuis en daarna probeert een leven voor zichzelf op te bouwen. 
Speelduur: 31:14. Boeknummer: 303826. 

15: Thrillers  

Ferdi Oyen. De dokter, de dood en zijn minnares. Een medewerker van een 
advocatenkantoor moet twee merkwaardige sterfgevallen op de afdeling verloskunde 
van een ziekenhuis onderzoeken en de redenen voor een conflict tussen twee 
hoogleraren aldaar achterhalen. 
Speelduur: 6:25. Boeknummer: 300467. 
 
Sam Bourne. Complot tegen de president. Vertaald uit het Engels. Witte 
Huismedewerker Maggie Costello ontrafelt onder gevaarlijke omstandigheden een 
complot tegen de door haar gehate president en moet kiezen tussen de waarheid 
vertellen of het landsbelang dienen. 
Speelduur: 12:55. Boeknummer: 301188. 
 
Lee Child. Nachthandel. Vertaald uit het Engels. Als Jack Reacher in de etalage 
van een pandjeshuis een damesring van de militaire academie West Point ziet 
liggen, wordt hij achterdochtig omdat niemand die die opleiding volbracht heeft de 
ring zou verpanden of vrijwillig verkopen. 
Speelduur: 14:33. Boeknummer: 301208. 
 
Tove Nilsen. Vrouw in de nacht. Vertaald uit het Noors. Een schrijfster wordt 
ontvoerd door een taxichauffeur; haar mensenkennis, fantasie en overlevingsdrang 
zijn haar enige houvast en hoop op redding. 
Speelduur: 7:17. Boeknummer: 301999. 
 
Richard Mason. Lotgenoten. Vertaald uit het Engels. Nadat vier vrienden en 
vriendinnen betrokken zijn geweest bij de dood van een van hen, ontmoeten de drie 
overgeblevenen elkaar twintig jaar later opnieuw. 
Speelduur: 11:12. Boeknummer: 302443. 
 
Leonie Swann. De schapen van Glennkill. Vertaald uit het Duits. Een kudde 
schapen onderzoekt de moord op hun herder.  
Speelduur: 12:35. Boeknummer: 302525. 
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Monika Feth. De aardbeienplukker. Vertaald uit het Duits. Wanneer hun 
huisgenootje Caro wordt vermoord door een seriemoordenaar, kondigen Jette en 
Merle tijdens de rouwdienst aan de dader op te sporen. 
Speelduur: 10:27. Boeknummer: 302559. 
 
Jeff Rovin. Vloedgolf. Vertaald uit het Engels. Een speciaal team van het 
Amerikaanse leger moet de bemanning bevrijden van een vliegdekschip dat is 
gezonken door een tsunami voor de kust van Californië. 
Speelduur: 13:27. Boeknummer: 302669. 
 
Hans Koppel. Niets dan kwaad. Vertaald uit het Zweeds. Journalist Calle Collin 
werkt voor een familiemagazine aan een feuilleton over mensen die te vroeg uit het 
leven zijn gerukt. Zo schrijft hij over de 13-jarige Kent die jaren daarvoor 
doodgereden werd. De dader reed door... 
Speelduur: 7:06. Boeknummer: 303810. 

16: Verfilmde boeken 

Chris Cleave. Beste Osama. Vertaald uit het Engels. Een jonge Britse vrouw 
beschrijft in enkele lange brieven aan Osama bin Laden hoe haar man en zoontje 
door zijn toedoen zijn gedood en hoe zij daarna met het verlies is omgegaan. 
Speelduur: 8:50. Boeknummer: 302456. 

17: Verhalen  

Bert Wagendorp. De dubbele schaar. Vier verhalen over sporthelden in 
verschillende sportieve disciplines. 
Speelduur: 6:10. Boeknummer: 302482. 
 
Rainer Maria Rilke. De andere kant van de natuur: kort proza. Vertaald uit het 
Duits. Twaalf prozaschetsen van schrijver-dichter Rainer Maria Rilke (1875-1926). 
Speelduur: 2:01. Boeknummer: 303828. 

18: Waargebeurd  

Hanna Jansen. Mijn land van duizend heuvels: getuigenis van Jeanne d'Arc 
Umubyeyi. Vertaald uit het Duits. Persoonlijk relaas van een meisje uit Rwanda over 
de massaslachtingen waarbij gematigde Hutu's en duizenden Tutsi's, waaronder 
haar hele familie, werden omgebracht; uiteindelijk werd zij opgenomen in het gezin 
van een Duitse schrijfster. Speelduur: 10:35. Boeknummer: 300798. 
 
Candice DeLong. Special agent. Vertaald uit het Engels. Autobiografisch relaas 
van een vrouwelijke FBI-agent. 
Speelduur: 14:00. Boeknummer: 303797. 
 
Nabeel Qureshi. Ik zocht Allah en vond Jezus: een aangrijpend levensverhaal. 
Vertaald uit het Engels. Autobiografie van een uit Pakistan afkomstige moslim, die 
tijdens zijn studie in Engeland kennismaakte met het christendom en zich ten slotte 
bekeerde. 
Speelduur: 14:09. Boeknummer: 303813. 
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Sjarrel De Charon. De achterkant van Facebook: 8 maanden in de hel. 
Ervaringen van een content moderator bij Facebook, die moet beslissen welke 
berichten online blijven staan of moeten worden verwijderd, met veel aandacht voor 
de mensonwaardige omstandigheden waaronder hij moest werken. 
Speelduur: 5:06. Boeknummer: 303873. 

19: Boeken voor jongvolwassenen  

Cassandra Clare. Schaduwheer. Vertaald uit het Engels. Deel 2 van de reeks ‘De 
duistere machten’. Schaduwjager Emma en haar parabatai (zielsverwant) Julian 
gaan in opdracht van de elfen op zoek naar een seriemoordenaar die mensen en 
elfen vermoordt. 
Speelduur: 24:58. Boeknummer: 303820. 
 
Stephenie Meyer. Het korte tweede leven van Bree Tanner: een eclips novelle. 
Vertaald uit het Engels. Bree Tanner (15, ik-figuur) is als weggelopen tiener 
gerekruteerd voor een leger van vampiernieuwelingen. Bree komt erachter dat leider 
Riley de boel belazert. 
Speelduur: 5:06. Boeknummer: 303802. 
 
Zoe Trope. Uit de school geklapt: Schaamteloze bekentenissen van een 
veertienjarige. Vertaald uit het Engels. Een Amerikaanse scholiere van rond de 15 
beschrijft haar leven in de 3e en 4e klas van high school. 
Speelduur: 8:32. Boeknummer: 300916. 
 
Carolyn Mackler. Studie, seks en sla. Vertaald uit het Engels. De ik-figuur Mara is 
bijna 18, erg intelligent en de tante van V. Wanneer haar bijna even oude nichtje bij 
hen in huis komt wonen, leert Mara dat er meer te doen is dan leren en goede cijfers 
halen. 
Speelduur: 5:45. Boeknummer: 302883. 
 
Sarah Pinborough. 13 minuten. Vertaald uit het Engels. Natasha Howland wordt ’s 
ochtends vroeg uit het ijskoude water gered door een wandelaar. Ze blijkt dertien 
minuten dood te zijn geweest. Maar hoe is ze in het water terechtgekomen? 
Speelduur: 11:23. Boeknummer: 303817. 
 
Gayle Forman. Als ik blijf. Vertaald uit het Engels. Na een ernstig auto-ongeluk ligt 
de 17-jarige Mia (ik-figuur) in coma. Ze beseft dat ze de keus heeft om te blijven 
leven of te sterven. 
Speelduur: 5:58. Boeknummer: 303801. 
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Deel 2: Informatieve boeken 

1: Eten en drinken 

Tanja Schindler. Eenpansgerechten: verrukkelijke recepten voor soepen, vlees, 
gevogelte, rijst, pasta en vegetarische gerechten. Recepten van soepen, vlees- 
en visgerechten, rijst en pasta en vegetarische schotels met vermelding van 
bereidingstijd, aantal calorieën per portie en moeilijkheidsgraad. 
Speelduur: 1:45. Boeknummer: 303795. 
 
Pippa Cuthbert. Juice!: meer dan 100 verfrissende groente- en fruitsappen: van 
voedzame ontbijtshake tot spetterend feestdrankje. Boek voor mensen met een 
gezonde levensstijl met 110 saprecepten en wetenswaardigheden over fruit, 
groenten en kruiden. 
Speelduur: 4:00. Boeknummer: 302177.  

2: Filosofie 

Elisabeth Young-Bruehl. Hannah Arendt: een biografie. Levensbeschrijving van 
de joodse filosofe (1906-1975). 
Speelduur: 33:31. Boeknummer: 303589. 

3: Geschiedenis 

Yalda. De langste nacht: over leven en verzet in een Iraanse 
vrouwengevangenis. Persoonlijk relaas van een Iraanse vrouw over het martelen 
en doden van politieke tegenstanders tijdens het bewind van de islamitische 
geestelijk leider Khomeini in de periode 1979-1989. 
Speelduur: 4:32. Boeknummer: 303338. 
 
Pagan Kennedy. De zwarte Livingstone: een waar gebeurd avonturenverhaal in 
het Congo van de negentiende eeuw. Biografie van William Henry Sheppard 
(1865-1927), een presbyteriaanse zendeling die gedurende twintig jaar werkzaam 
was in Belgisch Congo.  
Speelduur: 11:39. Boeknummer: 302809. 
 
Oswald Spengler. De ondergang van het Avondland: schets van een 
morfologie van de wereldgeschiedenis. Deel 1: Gestalte en werkelijkheid. De 
auteur zet zijn visie op de wereldgeschiedenis en de opkomst en ondergang van 
complexe beschavingen uiteen, gericht op acht hoogculturen: de antieke wereld, 
Egypte, China, India, Perzië, Babylonië, meso-America en het Westen. 
Speelduur: 31:33. Boeknummer: 303825. 
 
Russell Shorto. Lied der revolutie: geschiedenis van de Amerikaanse vrijheid. 
Beschrijving van de gebeurtenissen tijdens de Amerikaanse Revolutie (1765-1783) 
aan de hand van de levens van zes mensen die hun versie van persoonlijke vrijheid 
gepassioneerd nastreefden om hun idee van vrijheid te realiseren. 
Speelduur: 27:45. Boeknummer: 303819. 
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Kris Clerckx. In het spoor van Sisi. Beschrijving van verschillende periodes uit 
Sisi's leven en de locaties waar zij heeft gewoond. Beginnend in München, waar ze 
opgroeide, via Bad Ischl, waar ze Fransz Joseph ontmoette, naar hofstad Wenen. 
Daarna volgen de plaatsen die zij op haar reizen heeft bezocht, waaronder 
Boedapest en Triëst. 
Speelduur: 12:13. Boeknummer: 301963. 
 
Ronald Prud'homme van Reine. Admiraal Zilvervloot: biografie van Piet Hein. 
Het levensverhaal van Piet Hein (1577-1629), die admiraal werd bij de West-Indische 
Compagnie. 
Speelduur: 13:00. Boeknummer: 300490. 

4: Gezondheid  

Dick Swaab. Ons creatieve brein: hoe mens en wereld elkaar maken. Analyse 
van de interactie tussen het menselijk brein en de fysieke, sociale en mentale 
omgeving. 
Speelduur: 25:00. Boeknummer: 303812. 
 
Rob Myers. De vrouw die een tandenborstel inslikte en andere bizarre 
medische verhalen. Bizarre, komische en tragische verhalen uit de medische 
praktijk. 
Speelduur: 4:37. Boeknummer: 301817. 
 
Siddhartha Mukherjee. De keizer aller ziektes: een biografie van kanker. 
Populairwetenschappelijk overzicht van het medische onderzoek naar en de 
behandeling van kanker vanaf de vroegste tijden tot nu, met een vooruitblik naar 
toekomstige ontwikkelingen. 
Speelduur: 27:43. Boeknummer: 303803. 
 
Stephen R. Bown. Scheurbuik: hoe een chirurgijn, een kapitein en een heer van 
stand een oplossing vonden voor het grootste medische raadsel van het 
tijdperk van de zeilvaart. Historisch verslag dat antwoord geeft op de vraag hoe het 
mogelijk was dat er een middel tegen scheurbuik werd gevonden dat vervolgens 
genegeerd werd, verloren ging en uiteindelijk toch toegepast zou worden, tot groot 
voordeel van alle zeevarende naties. 
Speelduur: 9:20. Boeknummer: 302082. 
 
Anne-Mei The. Dagelijks leven met dementie: een blik achter de voordeur. 
Anne-Mei The volgde jarenlang mensen met dementie en hun naasten en sprak met 
honderden betrokkenen en experts. In dit boek vertellen zij hoe ze leven met 
dementie. 
Speelduur: 6:44. Boeknummer: 303818. 

5: Kunst en vrije tijd 

Herbert Breslin. Pavarotti: het turbulente leven van een virtuoos tenor. Het 
levensverhaal van de Italiaanse tenor. 
Speelduur: 11:16. Boeknummer: 302271. 
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Wim Hazeu. Lucebert. Het verhaal van het naoorlogse artistieke leven, waarin 
Lucebert verzet aantekent tegen autoriteiten die politiek en kunst bij het oude willen 
laten. 
Speelduur: 41:46. Boeknummer: 303821. 

6: Landen, volkeren en reizen 

Sibolt Van Ketel. Alles sal reg kom: een kroniek van Zuid-Afrika. Verhalen over 
het leven in Zuid-Afrika. 
Speelduur: 9:35. Boeknummer: 300633. 

7: Natuur, planten en dieren  

Jean-Pierre Geelen. Spotvogels: een vrolijke veldgids over vogels en 
vogelaars. Deels eerder verschenen columns in briefvorm waarin de auteurs hun 
liefde voor vogels, vogelkijken en mede-vogelaars belichten. 
Speelduur: 4:36. Boeknummer: 301504. 
 
Sacha Gaus. Karakterhonden, karakterbazen. Keuzegids met hondenrassen 
waarin aandacht wordt besteed aan de wensen van de hondenliefhebber en de plus- 
en minpunten van de verschillende rassen. 
Speelduur: 16:00. Boeknummer: 301689. 
 
Vicky Halls. Kattengeheimen: De zoektocht naar de Graal. Beschrijving van 
gedragsstoornissen bij katten, de oorzaken daarvan en de mogelijke oplossingen. 
Speelduur: 9:36. Boeknummer: 302997. 

8: Politiek 

Zvezdana Vukojevic. Op zoek naar Karadzic: een oorlogsmisdadiger met vele 
gezichten. Biografie van de Servische ex-politicus (1945), wegens oorlogsmisdaden 
en genocide in 2019 in hoger beroep veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. 
Speelduur: 13:00. Boeknummer: 303877. 

9: Psychologie 

Sue Johnson. Houd me vast: zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige 
relatie. In zeven helende gesprekken maakt de auteur de lezer deelgenoot van haar 
baanbrekende en buitengewoon succesvolle programma voor het creëren van 
hechte en veilige relaties. Via inzicht in de bepalende momenten in uw relatie en hulp 
om die momenten een nieuwe vorm te geven biedt ze handvatten om een veilige en 
blijvende band te creëren. 
Speelduur: 11:00. Boeknummer: 303800. 
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10: Religie en spiritualiteit  

Henny Van der Veere. Boeddha's en Kami: de ontwikkeling van de Japanse 
religie. Een overzicht van de geschiedenis van de Japanse religie, met nadruk op 
die tradities en stromingen, die nu nog een rol spelen in de maatschappij. 
Speelduur: 4:00. Boeknummer: 300762. 
 
Carel Van Schaik. Het oerboek van de mens: de evolutie en de Bijbel. 
Antropologische lezing van de Bijbel als geschiedenis van de menselijke 
ontwikkeling. 
Speelduur: 25:00. Boeknummer: 303811. 

11: Varia 

Jaron Lanier. Tien argumenten om je sociale media-accounts nu meteen te 
verwijderen. Kritische analyse door de Silicon Valley-pionier van de misère op 
allerlei gebied die voortkomt uit het gebruik van sociale media. 
Speelduur: 6:00. Boeknummer: 303860 


