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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 

Christy Brown. Mijn linkervoet. Vertaald uit het Engels. Een kind met 
hersenverlamming leert, gesteund door zijn warme Ierse familie, met zijn linkervoet 
schrijven en schilderen en mede dankzij fysiotherapie en een literaire coach groeit hij 
uit tot een bestsellerauteur. 
Speelduur: 7:44. Boeknummer: 300030. 
 
Loes Flendrie. Zomerslaap. Autobiografisch relaas van de strijd om het gewone 
leven weer op te pakken na een ernstige hersenziekte. 
Speelduur: 7:06. Boeknummer: 300256. 
 
Helga Schneider. De brandstapel van Berlijn. Vertaald uit het Italiaans. In 1941 
wordt een 4-jarig Duits meisje verlaten door haar moeder, die carrière bij de SS 
maakt. 
Speelduur: 9:47. Boeknummer: 300434. 

2: Biografische romans 

Gillian Tindall. De reis van de bouwmeester: het leven van Martin Nadaud. 
Vertaald uit het Engels. Het leven van een Fransman (1815-1898) die zich opwerkte 
van bijna ongeletterde metselaar tot welbespraakt parlementariër, en zijn 
belevenissen in Groot-Brittannië tijdens zijn verbanning door Lodewijk Napoleon. 
Speelduur: 13:41. Boeknummer: 300245. 

3: Chicklit 

Charlotte De Monchy. Eens gegeven. Feline krijgt een schilderij cadeau van een 
man met wie ze de nacht heeft doorgebracht. Het blijkt veel geld waard te zijn en ze 
besluit het te verkopen, maar daarna komt ze de gulle gever weer tegen. 
Speelduur: 9:40. Boeknummer: 303858. 

4: Detectives  

Jim Lusby. Verspilde schaamte. Vertaald uit het Engels. Een Ierse politieman 
probeert de moord op een negentigjarige vrouw op te lossen door een 
aanknopingspunt te vinden in haar verleden. 
Speelduur: 8:31. Boeknummer: 300423. 



3 
 

 
Jan Terlouw. De blauwe tweeling. Vader en dochter Reders gaan op zoek naar 
een verdwenen diamant en doen daarbij gruwelijke ontdekkingen. 
Speelduur: 10:03. Boeknummer: 303839. 
 
Jan Terlouw. De vuurtoren. Kort voor de geboorte van hun eerste kind verdwijnt de 
echtgenoot van Leonie Reders spoorloos. 
Speelduur: 8:31. Boeknummer: 303841. 
 
Jan Terlouw. Hellehonden. Vader en dochter Reders raken betrokken bij het 
onderzoek naar moorden in het park van een bezinningsoord in Twente waarbij de 
slachtoffers worden onthoofd. 
Speelduur: 9:07. Boeknummer: 303844. 
 
Arnaldur Indridason. Smeltend ijs. Vertaald uit het IJslands. Deel 1 van de Konrad-
reeks. Als op een smeltende gletsjer het lichaam van een al dertig jaar vermiste 
ondernemer wordt gevonden, kan de gepensioneerde politieman Konráð eindelijk 
zijn onderzoek afronden. 
Speelduur: 8:16. Boeknummer: 303880. 
 
Henning Mankell. Het graf. Vertaald uit het Zweeds. Kurt Wallander bezoekt een 
huis op het platteland van Zuid-Zweden dat hij van plan is te kopen. Zijn dochter 
Linda woont tijdelijk bij hem in zijn flat in de Mariagatan - zoals in Voor de vorst 
beschreven - en Kurt wil eindelijk weleens de stad achter zich laten. Het huis heeft 
beslist een opknapbeurt nodig, maar het heeft een grote tuin en er is een prachtig 
uitzicht. Terwijl Wallander door de tuin dwaalt, struikelt hij. Eerst schenkt hij geen 
aandacht aan het voorval. Pas als hij weer wil wegrijden, vraagt hij zich af waarover 
hij nu eigenlijk gestruikeld is. Hij loopt nogmaals de tuin in en stuit daar op de botten 
van een mensenhand. Dat is het begin van een onderzoek dat hem naar de periode 
van de Tweede Wereldoorlog voert. 
Speelduur: 3:30. Boeknummer: 303941. 

5: Fantasy 

Lynn Van Puyenbroeck. Schaduw van de nieuwe maan. Na het overlijden van zijn 
ouders breekt de 15-jarige Bojan uit woede de band met zijn Hoedster Selemis, 
waardoor hij zichzelf en zijn koninkrijk vreselijk vervloekt.  
Speelduur: 23:06. Boeknummer: 300025. 
 
Marion Zimmer Bradley. De macht van twee. Vertaald uit het Engels. Bard di 
Asturien, de bastaardzoon van een koning van één van de honderd rijken en 
krijgsman in ballingschap, worstelt met zijn hang naar waardering. 
Speelduur: 18:23. Boeknummer: 300263. 

6: Familiekronieken 

Aimée Laberge. Waar de rivier versmalt. Vertaald uit het Engels. Als een Frans-
Canadese vrouw op zoek gaat naar haar familiegeschiedenis, krijgt ze ook een beeld 
van de historie van haar land. 
Speelduur: 12:20. Boeknummer: 300407. 
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7: Griezelromans 

Josh Malerman. De kooi. Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw uit Detroit (VS) 
probeert met haar kinderen te overleven na een pandemie. 
Speelduur: 8:15. Boeknummer: 303848. 

8: Historische romans 

Kathleen Cambor. In het zonlicht, in een prachtige tuin. Vertaald uit het Engels. 
Wanneer de South Fork Dam in Johnstown, Pennsylvania in 1889 doorbreekt, heeft 
dat enorme gevolgen voor de bewoners van het stadje, vooral als blijkt dat de ramp 
voorkomen had kunnen worden. 
Speelduur: 14:50. Boeknummer: 300336. 

9: Novellen 

Antjie Krog. Relaas van een moord. Vertaald uit het Afrikaans. Kort na de 
afschaffing van de apartheid wordt een blanke activiste geconfronteerd met een 
groot dilemma. 
Speelduur: 2:10. Boeknummer: 300405. 

10: Poëziebundels 

Jan Terlouw. Gedichte gedachten. De van de auteur bekende thema's komen 
allemaal terug in deze bundeling: de natuur, het leven en de liefde, kunst en politiek, 
vrijheid en verantwoordelijkheid. 
Speelduur: 1:03. Boeknummer: 303868. 

11: Reisverhalen 

Annie Caulfield. De betovering van Benin: met de taxi door West-Afrika. 
Vertaald uit het Engels. Humoristische belevenissen van de auteur, afkomstig uit 
Noord-Ierland, die samen met de ingehuurde taxichauffeur Isidore eerst korte ritten 
maakt in en rond Cotonou en later het binnenland gaat verkennen, waarbij Isidore 
zich ontpopt zich als een overbezorgde gids wat zorgt voor grote ergernissen over en 
weer. 
Speelduur: 15:18. Boeknummer: 300322. 

12: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Marc Den Elzen. Verwachting. Een jong stel, dat vele mislukkingen op het gebied 
van de liefde heeft ervaren, beseft na lange tijd dat ze toch meer voor elkaar 
betekenen dan ze zelf wisten. 
Speelduur: 5:57. Boeknummer: 300051. 
 
Esther Van Doorne. De krokettenfabriek. Een kind met hersenverlamming leert, 
gesteund door zijn warme Ierse familie, met zijn linkervoet schrijven en schilderen en 
mede dankzij fysiotherapie en een literaire coach groeit hij uit tot een 
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bestsellerauteur. 
Speelduur: 10:11. Boeknummer: 300031. 
 
Maurice Bellet. De wandeling van meneer Périer. Vertaald uit het Frans. Het 
bestaan van de eenzame weduwnaar Jean Périer kabbelt voort, tot een mystieke 
ervaring tijdens één van zijn dagelijkse wandelingen zijn leven openbreekt. Daardoor 
kiest hij veel bewuster voor dat wat hij echt wil en beziet hij zijn medemensen met 
een andere blik. 
Speelduur: 3:23. Boeknummer: 300272. 
 
Jennifer Haigh. Mevrouw Kimble. Vertaald uit het Engels. Drie vrouwen trouwen na 
elkaar dezelfde, egocentrische man en raken alle drie gedesillusioneerd. 
Speelduur: 11:18. Boeknummer: 300349. 
 
Raffaella Barker. Groen gras. Vertaald uit het Engels. De vrouw van een 
succesvolle Londense kunstenaar denkt haar problemen op te lossen door op het 
platteland te gaan wonen. 
Speelduur: 9:37. Boeknummer: 300393. 
 
Tony Parsons. Kies voor haar. Vertaald uit het Engels. Een gescheiden en 
hertrouwde man probeert met vallen en opstaan de chaos in zijn relaties de baas te 
blijven. 
Speelduur: 9:19. Boeknummer: 300404. 
 
Maruja Torres. Vandaag begint haar leven. Bekroond met de Premio Planeta de 
novela 2000. Vertaald uit het Spaans. Drie vrouwenlevens zijn op een 
gecompliceerde manier met elkaar verweven. 
Speelduur: 8:50. Boeknummer: 300433. 
 
Roberta Rich. De vroedvrouw van Venetië. Vertaald uit het Engels. Deel 1 van De 
Vroedvrouw-trilogie. In het 16e eeuwse Venetië mag een joodse vroedvrouw geen 
christelijke vrouwen van dienst zijn, toch roept een christelijke edelman haar hulp in 
als zijn vrouw in het kraambed dreigt te overlijden. 
Speelduur: 9:44. Boeknummer: 303847. 
 
Oyinkan Braithwaite. Mijn zusje, de seriemoordenaar. Vertaald uit het Engels. De 
Nigeriaanse Koredes helpt haar jongere zus Ayoola bij het wegwerken van de 
lichamen van de mannen die Ayoola vermoordt. Dan blijkt Ayoolas volgende 
slachtoffer een man op wie Koredes een oogje heeft. 
Speelduur: 4:39. Boeknummer: 303866. 
 
Sigrid Nunez. De vriend. Vertaald uit het Engels. Een vrouw erft van haar beste 
vriend, een bekende schrijver die zelfmoord heeft gepleegd, diens Deense dog en 
beschrijft in een brief aan haar overleden vriend hun vriendschap en hoe zij en de 
hond hun rouw verwerken en uiteindelijk ook vriendschap sluiten. 
Speelduur: 6:49. Boeknummer: 303876. 
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László Krasznahorkai. Baron Wenckheim keert terug. Vertaald uit het Hongaars. 
Als het gerucht gaat dat een steenrijke baron terugkeert, is een Hongaars stadje in 
rep en roer. 
Speelduur: 21:30. Boeknummer: 303883. 
 
Inge Diepman. Diep. Twee vrouwen verliezen hun tweede kind, een te veel te vroeg 
geboren jongetje, na vijf weken; hun wereld stort in, terwijl het alledaagse leven 
doorgaat. 
Speelduur: 5:42. Boeknummer: 303952. 
 
Torsten Krol. De weg naar Callisto. Vertaald uit het Engels. Een argeloze 
jongeman komt in de problemen als hij onderdak zoekt bij een man die zich tot de 
islam wil bekeren en daarom als terreurverdachte wordt beschouwd. 
Speelduur: 13:19. Boeknummer: 303957. 
 
Hella S. Haasse. Sterrenjacht. Een beginnende journalist moet een verhaal af zien 
te krijgen voor de volgende dag, maar hij heeft geen inspiratie -tot er een bijzondere 
granaten ster bij hem bezorgd wordt met een versje over 7 van zulke sterren en een 
schat. 
Speelduur: 9:05. Boeknummer: 303958. 

13: Romantische boeken  

Suzanne Peters. Daar zijn vrienden voor. Twee vriendinnen vinden elkaar tijdens 
een turbulente periode in hun leven. 
Speelduur: 5:39. Boeknummer: 300054. 
 
Susan Oudot. De ware Jacob? Vertaald uit het Engels. Een vrouw is verslaafd aan 
trouwen, maar verliest telkens al snel haar belangstelling voor het daarop volgende 
huwelijk. 
Speelduur: 9:43. Boeknummer: 300239. 
 
Elizabeth Buchan. De vrouw in de spiegel. Vertaald uit het Engels. Een vrouw van 
middelbare leeftijd verliest binnen twee dagen haar man en baan aan een jongere 
collega. 
Speelduur: 11:10. Boeknummer: 300473. 
 
Danielle Steel. Het grote huis. Vertaald uit het Engels. Wederwaardigheden van 
een Amerikaanse mijnbouwfamilie in het midden van de vorige eeuw.  
Speelduur: 16:59. Boeknummer: 303835. 
 
Danielle Steel. Hollywood hotel. Vertaald uit het Engels. Een huisvrouw en 
freelanceschrijfster krijgt de kans van haar leven als een bekende 
Hollywoodproducer haar vraagt het script voor zijn nieuwste film te schrijven.           
Speelduur: 13:01. Boeknummer: 303838. 
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Lucinda Riley. Het meisje op de rotsen. Vertaald uit het Engels. Een vrouw keert 
na een ingrijpende gebeurtenis terug naar haar geboorteland Ierland, waar ze het 
buurmeisje van haar moeder leert kennen. De beide vrouwen ontdekken dat hun 
families een geschiedenis delen. 
Speelduur: 18:29. Boeknummer: 303845.  
 
Lucinda Riley. De nachtroos. Vertaald uit het Engels. Actrice Rebecca Bradley 
ontmoet tijdens het filmen de Indiase Ari Malik. Samen ontrafelen ze de geheimen 
rond Astbury Hall. 
Speelduur: 22:09. Boeknummer: 303863. 
 
Anne Jacobs. De moed van het weesmeisje. Deel 2 van de Weesmeisje-reeks. 
Vertaald uit het Duits. De belevenissen van een rijke textielfamilie en hun personeel 
in Duitsland van tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Speelduur: 13:18. Boeknummer: 303874. 
 
Jojo Moyes. Portret van een vrouw. Vertaald uit het Engels. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog raakt een commandant geobsedeerd door een Franse vrouw, wier man 
een prachtig portret van haar heeft geschilderd. Negentig jaar later duikt het portret 
opnieuw op. 
Speelduur: 17:30. Boeknummer: 303962. 

14: Spionageromans 

Alex Berenson. De betrouwbare terrorist. Ook verschenen onder de titel: Dicht bij 
jou. Vertaald uit het Engels. Een CIA-agent infiltreert met succes in Al Qaida en strijdt 
jarenlang aan hun zijde in Afghanistan; dan wordt hij naar de Verenigde Staten 
gestuurd voor een terroristische aanslag. 
Speelduur: 14:33. Boeknummer: 303959. 

15: Streek- en familieromans  

Haicke De Meerkanne. Liefde en zegeningen. De manke dochter van een Drentse 
keuterboer lijkt een onmogelijke liefde te hebben voor de zoon van een rijke 
herenboer. 
Speelduur: 3:28. Boeknummer: 300053. 
 
J.F. Van Der Poel. Jaloezie doet pijn. Een vrouw wordt heen en weer geslingerd 
tussen haar trouwbelofte en haar gevoelens voor de nieuwe directeur van het bedrijf 
waar zij werkt. 
Speelduur: 7:31. Boeknummer: 303951. 
 
Anke De Graaf. De mensen rond Jurrien Beekman. Een jongeman moet een 
schokkende mededeling over zijn afkomst een plaats in zijn leven geven. 
Speelduur: 9:09. Boeknummer: 303955. 
 
Willy Heemskerk-Burggraaf. Een mens om lief te hebben. Een jonge vrouw richt 
zich op haar carrière en vermijdt persoonlijke relaties. 
Speelduur: 7:01. Boeknummer: 303956. 
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16: Theaterteksten 

Johann Wolfgang Von Goethe. Faust: een tragedie. Vertaald uit het Duits. Nieuwe 
vertaling van de beide delen van de tragedie in verzen over de macht en 
repercussies van kennis van de Duitse schrijver (1749-1832).   
Speelduur: 15:23. Boeknummer: 300161. 

17: Thrillers  

Gemma O'Connor. Het spoor van water. Vertaald uit het Engels. Een dove 
jongeman probeert zich te herinneren wat er tien jaar geleden is gebeurd toen zijn 
vader om onverklaarbare redenen om het leven kwam. 
Speelduur: 11:13. Boeknummer: 300243. 
 
T. Davis Bunn. Verloren kind. Vertaald uit het Engels. Een succesvolle advocaat 
probeert de ontvoering van een meisje op te lossen, maar heeft geen idee in welk 
wespennest hij zich steekt. 
Speelduur: 15:17. Boeknummer: 300363. 
 
James Patterson. Rozen verwelken. Vertaald uit het Engels. Deel van de Alex 
Cross-reeks. Een rechercheur jaagt in Washington op de mysterieuze organisator 
van bloedige bankovervallen en gijzelingen. 
Speelduur: 9:40. Boeknummer: 300377. 
 
James Grippando. De tweelingmoorden. Vertaald uit het Engels. Een FBI-agent 
wordt lid van een geheime sekte om een vermiste vrouw op te sporen. 
Speelduur: 13:25. Boeknummer: 300387. 
 
Gregory Hall. Slapen en vergeten. Vertaald uit het Engels. Een speurtocht na de 
zelfmoordaankondiging van haar zus brengt een gerespecteerd 
literatuurwetenschapper terug bij oude familiegeheimen en bij de grenzen van de 
geneesmiddelenresearch. 
Speelduur: 13:23. Boeknummer: 300391. 
 
Lars Kepler. Hypnose. Vertaald uit het Zweeds. Deel van de Joona Linna-reeks. 
Ondanks het feit dat een psychiater heeft gezworen nooit meer patiënten te 
hypnotiseren, doet hij dat toch op verzoek van een inspecteur van politie die werkt 
aan een moordonderzoek. 
Speelduur: 18:15. Boeknummer: 303840. 
 
Lars Kepler. Contract. Vertaald uit het Zweeds. Deel van de Joona Linna-reeks. De 
moord op de zus van een jonge vredesactiviste en de dood de dag erna van een 
inspecteur-generaal die over de Zweedse wapenexport ging, bezorgen inspecteur 
Joona Linna van de rijksrecherche in Stockholm veel werk. 
Speelduur: 15:19. Boeknummer: 303843. 
 
Lars Kepler. Lazarus. Vertaald uit het Zweeds. Deel van de Joona Linna-reeks. 
Inspecteur Joona Linna belandt samen met zijn dochter in een nachtmerrie als blijkt 
dat een seriemoordenaar toch niet dood lijkt te zijn. 
Speelduur: 18:01. Boeknummer: 303864. 
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Lars Kepler. Stalker. Vertaald uit het Zweeds. Deel van de Joona Linna-reeks. 
Iemand filmt vrouwen die zich veilig wanen in hun eigen huis en plaatst deze filmpjes 
op YouTube. Kort hierna worden de betreffende vrouwen op gruwelijke wijze 
vermoord.  
Speelduur: 15:13. Boeknummer: 303961.  
 
David Baldacci. Het motief. Vertaald uit het Engels. Een van de vele getuigen van 
de moord is Amos Decker, een man die niets vergeet en ziet wat de meeste anderen 
missen. Verbijsterd over deze op het eerste gezicht totaal onverklaarbare moord, 
stort hij zich op het onderzoek. 
Speelduur: 14:30. Boeknummer: 303856. 
 
David Baldacci. Verlossing. Vertaald uit het Engels. Deel van de Amos Decker-
reeks. FBI-agent Amos Decker heropent het onderzoek in een oude zaak waarbij een 
man door Deckers toedoen destijds tot levenslang veroordeeld werd wegens 
viervoudige moord. 
Speelduur: 13:41. Boeknummer: 303871. 
 
John Grisham. Het laatste jurylid. Vertaald uit het Engels. Een moordenaar die 
vervroegd vrij komt, besluit verhaal te gaan halen in zijn geboorteplaats. 
Speelduur: 15:40. Boeknummer: 303930. 
 
Terri Blackstock. Blinde woede. Vertaald uit het Engels. Terwijl een advocate op 
de bovenste verdieping van een kantoorflat zit te confereren met de schurkachtige 
directeur van een bedrijf, ontploffen er kort na elkaar drie bommen in het gebouw. 
Speelduur: 11:27. Boeknummer: 303953. 

18: Verhalen  

Michaïl Sjisjkin. De kalligrafieles. Vertaald uit het Russisch. Verhalen over onder 
meer relaties, migratie en schrijvers. 
Speelduur: 5:43. Boeknummer: 300045.  
 
Kees Van Kooten. Tijdelijk nieuw: vijftig tijdopnamen. Speelse en satirische 
columns. 
Speelduur: 3:55. Boeknummer: 300345. 
 
Alistair MacLeod. Op perfectie afgestemd. Vertaald uit het Engels. Verhalen over 
gewone mensen in het Canadese Nova Scotia. 
Speelduur: 6:53. Boeknummer: 300396. 
 
Jan Siebelink. Eerlijke mannen op de fiets. Portretten van (ex-)profwielrenners en 
andere personen uit de wielerwereld. 
Speelduur: 5:16. Boeknummer: 300408. 
 
Pieter Waterdrinker. Montagne Russe: belevenissen en verhalen. Eerder 
verschenen o.d.t.: Het geheime deel. Verhalen over het hedendaagse Rusland. 
Speelduur: 11:13. Boeknummer: 303837. 
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19: Waargebeurd  

Max Meyers. Op vleugels van de dageraad: waargebeurde avonturen van een 
MAF-zendingsvlieger. Vertaald uit het Engels. Verhalen van een zendingsvlieger 
over zijn werk op Papoea Nieuw-Guinea. 
Speelduur: 6:30. Boeknummer: 300447.  

20: Boeken voor jongvolwassenen  

Khalid Boudou. Pizzamaffia slaat door. Hero, bijgenaamd Slipper (17, ik-figuur), 
werkt als stagiair bij pizzeria Melodia. Er breekt paniek uit als een van hun vrienden, 
vluchteling Ziad, wordt beschuldigd van aanranding en er enkele beruchte motorboys 
op de stoep staan. 
Speelduur: 5:29. Boeknummer: 303875. 
 
Miriam Borgermans. Raven 3. Deel 5 van de Slaves-reeks. Na haar spectaculaire 
ontsnapping uit het Reservaat probeert slavin Raven (ik-persoon) uit handen te 
blijven van een slimme slavenjager. Hij schuwt niets om haar, in opdracht van vrije 
Genoot Seamus, te vangen. 
Speelduur: 12:14. Boeknummer: 303891. 
 
Rick Yancey. De vijfde golf. Vertaald uit het Engels. Wanneer buitenaardse wezens 
de aarde aanvallen, blijft Cassie (16) alleen achter. Haar ouders zijn dood en haar 
broertje is ontvoerd. Dan ontmoet ze Evan met wie ze haar broer gaat zoeken. Maar 
kan ze Evan wel vertrouwen?  
Speelduur: 14:47. Boeknummer: 303849. 

Deel 2: Informatieve boeken 

1: Filosofie 

Martin Cohen. 101 ethische dilemma's. Bespreking van klassieke ethische 
dilemma's, die door de auteur in een moderne context geplaatst zijn. 
Speelduur: 15:20. Boeknummer: 300763. 

2: Geschiedenis 

Tom Holland. Rubicon: het einde van de Romeinse Republiek. Tom Holland 
vertelt het fascinerende verhaal van de val van de Romeinse republiek, beginnend bij 
de periode waarin de latere hoofdpersonen opgroeien: Caesar, Cicero, Cleopatra, 
Brutus, Pompeius, Augustus en vele anderen. 
Speelduur: 19:57. Boeknummer: 303950. 
 
Alex Kershaw. Het Ardennenoffensief: het heroïsche verhaal van het meest 
onderscheiden peloton in de Tweede Wereldoorlog. Verslag van de belevenissen 
van het I & R peloton 394e infanterie regiment van de Amerikaanse landmacht. 
Speelduur: 16:18. Boeknummer: 302020. 
 



11 
 

Anthony Swofford. Jarhead: kroniek van een Golfoorlogveteraan. Persoonlijke 
belevenissen van een Amerikaanse marinier in Irak tijdens de Golfoorlog van 1991.  
Speelduur: 9:56. Boeknummer: 300751. 
 
Farah Diba Pahlawi. Memoires van een keizerin. Levensbeschrijving van Farah 
Diba, die met de laatste keizer van Iran trouwde. 
Speelduur: 16:49. Boeknummer: 300681. 

3: Gezondheid  

Nele Caeyers. Huilende wolven: leven met lupus. Autobiografisch verslag van een 
vrouw die lijdt aan lupus, een ziekte waardoor het immuunsysteem van het lichaam 
lichaamseigen cellen afweert. 
Speelduur: 3:34. Boeknummer: 300419. 
 
Marian Henderson. De aap op mijn rug: omgaan met depressies, hoe doe je 
dat? Verslag van de ervaringen van de auteur met depressies in haar leven en 
adviezen voor lotgenoten. 
Speelduur: 6:41. Boeknummer: 300577. 
 
Kragten Joke. Leven met een depressieve stoornis. In dit boek lees je alles over 
het ontstaan en verloop van een depressie, hoe je er vanaf komt en hoe je kunt 
voorkomen dat de depressie weer terugkomt. 
Speelduur: 5:00. Boeknummer: 303939. 
 
Jan Scott. Omgaan met stemmingsschommelingen: zelfhulp op basis van 
cognitieve gedragstherapie. De Engelse psychiater Scott past de cognitieve 
gedragstherapie toe bij mensen met stemmingswisselingen. Stemmingen staan sterk 
onder invloed van gedachten die op hun beurt resulteren in gedrag. Door 
systematisch veranderen van de gedachten is het mogelijk om te komen tot een 
betere stemming. 
Speelduur: 7:35. Boeknummer: 300792. 
 
Bernardine Walrecht, Door Fransen, Rietje Krijnen. 50: ik puber ook. Portretten 
van en voor vrouwen van rond de vijftig, waarbij het accent ligt op bewustzijn en de 
overgang naar een nieuwe levensfase. 
Speelduur: 3:25. Boeknummer: 301247. 
 
Mares Van Everlo. De schijn van leven. Persoonlijk verslag van ervaringen en 
gebeurtenissen rond het ziek- en sterfbed van een moeder, die gedurende drie jaar 
thuis wordt verpleegd door haar familie. 
Speelduur: 4:30. Boeknummer: 300260. 

4: Kunst en vrije tijd 

Elton John. Ik. Rockautobiografie over Elton John. 
Speelduur: 15:43. Boeknummer: 303965. 
 
 

https://www.standaardboekhandel.be/c/auteur?filter=Authors.eq.Bernardine+Walrecht
https://www.standaardboekhandel.be/c/auteur?filter=Authors.eq.Door+Fransen
https://www.standaardboekhandel.be/c/auteur?filter=Authors.eq.Rietje+Krijnen
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5: Landen, volkeren en reizen 

Marco Baars. Go West: van New York naar Los Angeles. Verslag van een reis 
van New York naar San Francisco. 
Speelduur: 8:51. Boeknummer: 300655. 
 
Karel Onwijn. Baltische landen: Estland, Letland en Litouwen. Informatie over 
drie Baltische staten, die sinds 1991 zelfstandig zijn en sinds 2004 zijn aangesloten 
bij de EU. Aan de orde komen geografie en natuurbeheer, de bevolking waarin de 
Russen een grote minderheid vormen, de geschiedenis waaronder de opbloei van 
het nationaal bewustzijn, de 'derussificatie' en integratie met het westen, de 
economische opbloei na 1991, de samenleving met grote mentaliteitsverschillen 
tussen de verschillende landen en tenslotte culturele zaken als muziekleven en 
folklore. 
Speelduur: 4:48. Boeknummer: 303954. 
 
Marcel Kurpershoek. Onzalig Jeruzalem. Gesprekken met vertegenwoordigers van 
de verschillende godsdiensten over de stad Jeruzalem, over de godsdienst en over 
elkaar. 
Speelduur: 8:57. Boeknummer: 300784.  

6: Opvoeding en onderwijs 

Sanne Kloosterboer. Wonderkind: een moeder over het leven met haar 
gehandicapte dochter. Een moeder vertelt over het leven met haar verstandelijk 
gehandicapte dochter. 
Speelduur: 5:55. Boeknummer: 303846.  

7: Politiek 

Marion Van San. Kalifaatontvluchters. Vern Jens is een pseudoniem van Sander 
Verheijen. Onderzoek naar de drijfveren van Belgische en Nederlandse jonge 
mannen en (vooral) vrouwen die zich aansloten bij jihadistische groepen in Syrië, hun 
ervaringen in het kalifaat van Islamitische Staat en hun motieven om naar hun land 
van herkomst terug te keren. 
Speelduur: 10:34. Boeknummer: 303890.  
 
Madeleine Albright. De macht en de almacht: over Amerika, God en de toestand 
van de wereld. Analyse van de verhouding tussen politiek en religie, met een 
pleidooi voor meer internationale samenwerking, door de Amerikaanse politica en 
oud-minister van Buitenlandse Zaken. 
Speelduur: 14:56. Boeknummer: 303948. 

8: Psychologie 

Daniel Kahneman. Ons feilbare denken. Analyse van de werking van de 
menselijke geest. 
Speelduur: 27:41. Boeknummer: 303960. 
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Jörg Berger. Hoe overleef ik moeilijke mensen? Beschrijving van verschillende 
types mensen die moeilijk in de omgang zijn, met tips om adequaat met hen om te 
gaan. 
Speelduur: 5:02. Boeknummer: 303870. 
 
Manu Keirse. Helpen bij verlies en verdriet: een gids voor het gezin en de 
hulpverlener. Een volledige handleiding voor hulpverleners en mensen die 
geconfronteerd worden met verlies. Vele vormen van verlies komen aan de orde, 
zoals het verlies van een kind, ouders, of oudere ouders. Het rouwproces van zowel 
kinderen, ouderen, maar ook mentaal gehandicapten komt aan bod. 
Speelduur: 15:12. Boeknummer: 303915. 
 
Nel Jongsma-Tieleman. Rituelen: speelruimte van de hoop: wat rituelen (ons) 
doen. De auteur, psychologe, zet op basis van een lange wetenschappelijke studie 
uiteen waar we mee bezig zijn als we rituelen uitvoeren. Rituelen als cyclische 
rituelen (maaltijden, avond en morgen, jaarwisseling), overgangsrituelen (bij huwelijk, 
geboorte, overlijden) en crisisrituelen blijken belangrijk te zijn voor het menselijk 
leven en welzijn. 
Speelduur: 13:39. Boeknummer: 300273. 
 
Phillip C. McGraw. Leef voor jezelf: Stap voor stap naar geluk van binnenuit. 
Adviezen voor het verwerven en ervaren van meer levensgeluk. 
Speelduur: 11:36. Boeknummer: 300952. 

9: Religie en spiritualiteit  

Paul Maier. En het geschiedde ... : de historische gegevens rond de geboorte 
van Jezus. Historische weergave van de tijd waarin Jezus werd geboren. 
Speelduur: 3:37. Boeknummer: 300506. 
 
Jacob Slavenburg. De vrouw die Jezus liefhad: Maria Magdelena: het ontkende 
mysterie. De auteur betoogt dat Maria Magdalena de geliefde van Jezus was, een 
ingewijde, een vrouw die het Al kent en dat zij niet de eerste vrouw is in de 
geschiedenis van het jodendom en christendom, die weggeschreven is, uit angst 
voor het vrouwelijke. Hij stelt dat eerherstel van Maria Magdalena wegen opent naar 
een bevrijdende intergratie tussen het mannelijke en het vrouwelijke. 
Speelduur: 6:03. Boeknummer: 303947. 
 
Ella Weisbrod. Wonderen bestaan. Persoonlijke verhalen van mensen over 
wonderbare ervaringen in hun leven. 
Speelduur: 5:10. Boeknummer: 301769. 
 
Desmond Tutu. God heeft een droom: hoopvolle gedachten voor onze tijd. 
Persoonlijke spirituele boodschap van de Zuid-Afrikaanse emeritus-aartsbisschop, 
bekend door zijn strijd voor de mensenrechten. 
Speelduur: 4:29. Boeknummer: 300769. 
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Huib Zegwaart. Pinksterkerken: geschiedenis en verschijningsvormen van het 
Pentecostalisme. Overzicht van de geschiedenis, organisatie en geloofsopvattingen 
van deze kerkgenootschappen. 
Speelduur: 6:59. Boeknummer: 300711. 

10: Sport 

Marije Randewijk. De vergeten Tour: vervlogen dromen van Nederlandse 
tourrenners. Verhalen van gemiste kansen van tourrenners, zoals valpartijen, lekke 
banden en verkeerd genomen afslagen. 
Speelduur: 6:18. Boeknummer: 300356. 
 
Hans Van der Meulen. Puur presteren: Het ijzingwekkende verhaal van de 
eerste Nederlandse beklimming naar de top van de Mount Everest zonder hulp 
van extra zuurstof. Het verhaal van twee mannen die het opnemen tegen het wrede 
natuurgeweld door op eigen kracht de Mount Everest te beklimmen. 
Speelduur: 3:36. Boeknummer: 300535. 


