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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 

Fouad Laroui. De tanden van de topograaf. Vertaald uit het Frans. De gevolgen 
van de mislukte aanslag op koning Hassan II in 1971 beheersen het leven van een 
Marokkaanse jongeman. 
Speelduur: 5:19. Boeknummer: 300167. 
 
Annemarie Oster. Sjans!: lichtzinnige herinneringen. Autobiografische schetsen 
over leven en liefdes in een artistiek milieu. 
Speelduur: 5:50. Boeknummer: 300247. 
 
Carlos Eire. Sneeuw in Havana: een Cubaanse herinnering. Vertaald uit het 
Engels. Autobiografisch relaas van een paradijselijke jeugd op Cuba kort voor de 
revolutie van Castro. 
Speelduur: 16:58. Boeknummer: 300308. 
 
Lynn Hill. Steeds hoger: de fascinerende autobiografie van de beste en 
bekendste vrouwelijke klimmer ter wereld. Vertaald uit het Engels. Autobiografie 
van één van de beste rotsklimsters van de wereld. Klimmen is voor haar een manier 
om evenwicht te vinden in het leven, maar ook de belevenissen in de rotsen met alle 
vrienden en vriendinnen die ze in de loop der tijd heeft ontmoet zijn belangrijk. 
Speelduur: 11:05. Boeknummer: 300403. 
 
Peter Godwin. Wanneer een krokodil de zon opslokt. Vertaald uit het Engels. 
Omdat zijn vader ernstig ziek is, keert een journalist die is opgegroeid in het haast 
blanke Rhodesië eind jaren negentig van de 20e eeuw terug naar zijn ouders in een 
corrupt en in verval geraakt Zimbabwe. 
Speelduur: 15:32. Boeknummer: 303537. 

2: Biografische romans 

Clare Dudman. 98 redenen om te zijn. Vertaald uit het Engels. Beeld van het leven 
en werk van de 19e-eeuwse grondlegger van de psychiatrie, dr. Heinrich Hoffmann. 
Speelduur: 11:17. Boeknummer: 303110. 
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3: Chicklit 

Anna Maxted. Dansen en springen. Vertaald uit het Engels. Na een verkrachting 
raakt een jonge vrouw in de problemen, waarbij ze hulp krijgt van haar familie en 
vrienden. 
Speelduur: 10:53. Boeknummer: 300561. 

4: Columns 

Heleen Van Royen. Je zal er maar mee getrouwd zijn. Columns over 
uiteenlopende onderwerpen. 
Speelduur: 4:02. Boeknummer: 300592. 
 
Herman Pieter De Boer. Licht op je pad: ontraadselingen. Lichtvoetige columns 
over levensbeschouwelijke en paranormale onderwerpen. 
Speelduur: 3:47. Boeknummer: 300316. 

5: Detectives  

Natasha Cooper. Uit het niets. Vertaald uit het Engels. Een jonge advocate krijgt 
plotseling de verantwoording voor een 8-jarige naamloze jongen. 
Speelduur: 10:57. Boeknummer: 300244. 
 
Nevada Barr. Het diepe Zuiden. Vertaald uit het Engels. Een vrouwelijke parkranger 
wordt in haar nieuwe baan in een nationaal park in Mississippi geconfronteerd met 
de moord op een 16-jarig meisje. 
Speelduur: 13:50. Boeknummer: 300432. 

6: Essays 

Joost Zwagerman. Transito. Essays over literatuur, met name hedendaagse 
Amerikaanse en Engelse schrijvers. 
Speelduur: 16:41. Boeknummer: 303126. 

7: Fantasy 

Blake Charlton. De taal der spreuken. Vertaald uit het Engels. Deel 1 in de 
Spreukentrilogie. Een jonge tovenaar is dyslectisch en spelt daardoor toverspreuken 
verkeerd. Hij probeert uit alle macht dat te overwinnen. 
Speelduur: 15:48. Boeknummer: 300114. 

8: Familiekronieken 

Karin Amatmoekrim. Wanneer wij samen zijn. Het wel en wee van drie generaties 
islamitische Javanen in Suriname. 
Speelduur: 12:40. Boeknummer: 303005. 
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9: Historische romans 

André F. Troost. Ik, Tertius: brieven uit Rome. De doodzieke Tertius, voormalig 
secretaris van de jood Paulus, gebruikt zijn laatste levenskracht om een brief te 
schrijven aan zijn neef Justus. 
Speelduur: 8:12. Boeknummer: 300500. 

10: Humoristische romans 

Kristen Buckley. De Parker Grey Show. Vertaald uit het Engels. Als haar 
medebewoner spoorloos verdwijnt, voelt een jonge vrouw in New York zich de 
hoofdrolspeler van een van haar geliefde tv-soaps. 
Speelduur: 6:07. Boeknummer: 300425. 

11: Ontwikkelingsromans 

Frederieke Hijink. Achter glas. Na een abortus raakt een jonge vrouw in een 
psychose. 
Speelduur: 7:44. Boeknummer: 300802. 

12: Poëziebundels 

Lloyd Haft. De psalmen. Eigentijdse bewerking van de honderdvijftig psalmen in de 
vorm van gedichten. De auteur nam daarbij de vrijheid af te wijken van de grondtekst 
en passages in te korten of weg te laten, maar blijft in zijn vertaling een gelovige die 
met zijn God spreekt, waardoor het geheel als het ware een belijdenis op zichzelf 
geworden is. 
Speelduur: 2:23. Boeknummer: 300295. 
 
Jan Kees Van de Werk. Kaurischelpen en kamelen: een reis naar de verten van 
verbeelding. In een dichterlijke schrijfstijl vertelt de auteur over ervaringen in 
Senegal en Mali. 
Speelduur: 5:38. Boeknummer: 300344. 
 
Willem Jan Otten. Op de hoge: gedichten 1998-2003. Gedichten waarin de 
alledaagse werkelijkheid in beelden beschreven wordt. 
Speelduur: 1:11. Boeknummer: 300420. 

13: Reisverhalen 

Henk Van Woerden. Notities van een luchtfietser. Reisverhalen over Zuid-Afrika, 
Griekenland en de Verenigde Staten. 
Speelduur: 5:55. Boeknummer: 300251. 
 
Jaap Dekker. Luciana: een ongewoon verhaal over Brazilië. Eerder verschenen 
onder de titel ‘Luciana Brazilië’. Een man leert op zijn reis door Brazilië, vanaf Recife 
tot aan Saõ Paulo, het land kennen met de hulp van een jonge vrouw die op zoek is 
naar haar echtgenoot. 
Speelduur: 10:39. Boeknummer: 300294. 
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Ella Molen. Getrouwd met Portugal. Relaas van de schrijfster van haar verhuizing 
naar een Portugees dorp. 
Speelduur: 8:33. Boeknummer: 300304. 

14: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Dag Solstad. Professor Andersens nacht. Vertaald uit het Noors. Een over alles 
piekerende vereenzaamde professor denkt getuige te zijn van een moord: moet hij 
de politie inlichten? 
Speelduur: 4:56. Boeknummer: 302001. 
 
Christian Jungersen. Kreupelhout. Vertaald uit het Deens. Als een bejaarde man 
na lang zoeken een vroegere jeugdvriend weerziet, ontvouwt zich met 
terugwerkende kracht een drama. 
Speelduur: 13:37. Boeknummer: 300416. 
 
Aat Ceelen. Aan mijn vrouw: Een jaar tussen de nomaden in Mongolië. Een 
werkloze man denkt in een cafetaria over de dood en zijn huwelijk terwijl hij een 
gedicht probeert te schrijven voor zijn vrouw. 
Speelduur: 3:28. Boeknummer: 302010. 
 
G.K. Belliveau. Verloren in stilte. Vertaald uit het Engels. Wanneer Jakob Horowitz 
te horen krijgt dat hij ongeneeslijk ziek is en kort daarna een uitnodiging krijgt van 
een voormalig lid van het Belgische ondergrondse verzet, besluit hij nog eenmaal 
terug te keren naar het land van zijn nachtmerries, waaraan hij de herinneringen 
altijd heeft weggestopt. Terwijl hij op het vliegveld wacht op zijn zoon Isaak, die van 
hem vervreemd is, beleeft hij zijn verleden als joods kind in oorlogstijd opnieuw. 
Speelduur: 10:40. Boeknummer: 300205. 
 
Glenway Wescott. De slechtvalk: een liefdesgeschiedenis. Vertaald uit het 
Engels. Het bezoek van een Iers echtpaar en hun havik stimuleert een Amerikaanse 
schrijver tot het analyseren van hun gedrag. 
Speelduur: 3:18. Boeknummer: 300211. 
 
Ljoedmila Oelitskaja. Reis naar de zevende hemel. Vertaald uit het Russisch. De 
lotgevallen van een oud Russisch artsengeslacht in de Sovjettijd. 
Speelduur: 18:47. Boeknummer: 300218. 
 
Bella Bathurst. Een speciale vriendin. Vertaald uit het Engels. Tijdens een 
schoolreis van een groep tienermeisjes lopen de spanningen op door hun puberale 
gedrag. 
Speelduur: 11:40. Boeknummer: 300221. 
 
Basha Faber. De jeugdzonde. Een ontslagen topmanager van vijftig moet een 
nieuw leven beginnen. 
Speelduur: 11:43. Boeknummer: 300240. 
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Pauline J. Van Munster. Lied van Mod. Nadat ze van huis is weggelopen, wordt 
een meisje van 16 opgenomen in een klooster. 
Speelduur: 4:10. Boeknummer: 300241. 
 
Masha Hamilton. Een trap met duizend treden. Vertaald uit het Engels. Om de 
waarheid van haar herinneringen te onderzoeken ondervraagt een 11-jarig meisje in 
1966 haar grootvader en de oude vroedvrouw in haar Arabische geboortedorp op de 
westelijke Jordaanoever. 
Speelduur: 10:20. Boeknummer: 300283. 
 
Laura Shaine Cunningham. Mooie meiden. Vertaald uit het Engels. Zes 
vriendinnen in New York tussen de dertig en veertig, die bijeen zijn voor een etentje, 
staan allen op een keerpunt in hun leven. 
Speelduur: 11:54. Boeknummer: 300289. 
 
Atiq Rahimi. Het labyrint van droom en angst. Vertaald uit het Frans. Als een 
Afghaanse student in Kabul tijdens de Russische bezetting in conflict is geraakt met 
een Russische soldaat, moet hij het land ontvluchten. 
Speelduur: 3:20. Boeknummer: 300311. 
 
Marc Wortmann. De weduwetrooster. Vertaald uit het Duits. Een jongeman die als 
vervangende dienstplicht bejaarde vrouwen verzorgt, weet hun vertrouwen te 
winnen, tot hij een fatale fout maakt. 
Speelduur: 10:33. Boeknummer: 300317. 
 
Frank Druyts. De lotuseter. Aan het succesvolle bestaan van een Amerikaanse 
scheikundige komt een eind als hij met zijn verdrongen Belgische verleden wordt 
geconfronteerd. 
Speelduur: 11:28. Boeknummer: 300318. 
 
Janine Hoekstein. Duivelskloof. Een jonge vrouw heeft moeite met het 
spanningsveld tussen moederschap en carrière. 
Speelduur: 12:20. Boeknummer: 300320. 
 
Cammie McGovern. Ziende blind. Vertaald uit het Engels. Twee zussen, de een op 
jonge leeftijd filmster, de ander bezig fotografe te worden, hebben een grote 
lotsverbondenheid. Als de oudste blind wordt en haar carrière op het witte doek moet 
opgeven, ontdekken beide zussen nieuwe aspecten in hun verhouding en in hun 
eigen leven. 
Speelduur: 10:00. Boeknummer: 300342. 
 
Martha McPhee. Verrukkelijke leugens. Vertaald uit het Engels. Een aantal 
vrouwen denkt met gemengde gevoelens terug aan de rol die een charismatische 
man in hun leven speelde. 
Speelduur: 13:56. Boeknummer: 300348. 
 
Rachel Billington. De vriendschap voorbij. Vertaald uit het Engels. Een Ierse, een 
Engelse en een joods-Amerikaanse vrouw, die elkaar in 1965 hebben ontmoet, 
ontwikkelen een langdurige vriendschap. 
Speelduur: 19:25. Boeknummer: 300424. 



7 
 

Jessica Barksdale Inclán. Mijn geheime dochter. Eerder verschenen onder de titel 
‘In haar ogen’. Vertaald uit het Engels. Als een ongehuwd meisje zwanger raakt, 
probeert ze dat met hulp van haar zus te verbergen. 
Speelduur: 10:26. Boeknummer: 300440. 
 
Patricia Gaffney. Droom van mij. Vertaald uit het Engels. Een Italiaans-
Amerikaanse vrouw moet eerst haar verleden verwerken voordat ze goed kan 
functioneren in een nieuwe omgeving. 
Speelduur: 14:15. Boeknummer: 300456. 
Christina Lamb. De borduursters van Herat: mijn jaren in Afghanistan: 
aangrijpende memoires van een veelvuldig bekroonde journaliste. Vertaald uit 
het Engels. Na 11 september 2001, keert Christina Lamb - een ervaren 
oorlogsverslaggeefster - terug naar het land van de trainingskampen van al-Qaeda. 
Speelduur: 12:30. Boeknummer: 300502. 
 
Dawn Clifton Tripp. Springtij. Vertaald uit het Engels. Het leven in een kleine woon- 
en leefgemeenschap in New England aan de Amerikaanse oostkust, in de eerste vier 
decennia van de 20e eeuw, in de vorm van drie vrouwenlevens. 
Speelduur: 9:53. Boeknummer: 300573. 
 
Els Florijn. Laatste nacht. In een brief aan zijn zoon probeert een man duidelijk te 
maken welke rol een belofte op het doodsbed van zijn vrouw in zijn leven speelt. 
Speelduur: 3:45. Boeknummer: 300616. 
 
Louisa Ermelino. De gezusters Mallone: una storia di famiglia. Vertaald uit het 
Engels. Drie zusjes van Italiaanse afkomst wonen in de jaren twintig in een Ierse wijk 
in New York. 
Speelduur: 11:25. Boeknummer: 300638. 
 
Peter Kerr. Mañana, mañana: een zomer op Mallorca. Vervolg op 'Besneeuwde 
sinaasappels'. Vertaald uit het Engels. Belevenissen van een Schots gezin dat op 
Mallorca een bestaan als fruitteler opbouwt. 
Speelduur: 10:38. Boeknummer: 300087. 
 
Steven Sherrill. De Minotaurus neemt een rookpauze. Vertaald uit het Engels. 
Een man die uiterlijk erg afwijkt van de Amerikaanse norm, werkt als kok in een 
restaurant waar hij een serieuze band met een serveerster krijgt. 
Speelduur: 10:01. Boeknummer: 300806. 
 
Michel Basilières. Zwarte vogel. Vertaald uit het Engels. Een excentrieke, asociale 
familie Engels-Franse Canadezen uit Montréal raakt in 1970 verstrikt in de ernstige 
nationaal-politieke crisis in Canada in die tijd, de Oktober Crisis. 
Speelduur: 8:30. Boeknummer: 300904. 
 
Yolaine Destremau. Zij die zegeviert. Vertaald uit het Frans. Een Tunesische 
vrouw probeert aanvankelijk in Parijs los te komen van haar arabische milieu, maar 
wordt onder dwang teruggevoerd. 
Speelduur: 3:10. Boeknummer: 303656. 
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Aliefka Bijlsma. Gezandstraald. Als een jonge advocate na jaren afwezigheid 
terugkeert op haar geboorte-eiland Curaçao om er te werken op een 
advocatenkantoor, wordt het een confrontatie met wie zijzelf nu werkelijk is en waar 
zij voor staat. 
Speelduur: 7:19. Boeknummer: 303664. 
 
Rebecca Wells. De Ya-Ya zusters in de bloei van hun leven. Vertaald uit het 
Engels. Als in 1994 de kleindochter van een van de leden van een hechte groep 
Amerikaanse vriendinnen wordt ontvoerd, helpen zij en hun kinderen de geschokte 
ouders. 
Speelduur: 12:21. Boeknummer: 302205. 

15: Romantische boeken  

Michelle Paver. Schaduwvanger. Vertaald uit het Engels. Deel 1 in de Eden-
trilogie. Eind 19e eeuw ontdekt een weesmeisje dat haar ouders geheimen hadden 
en gaat naar Jamaica om hierover meer te weten te komen. 
Speelduur: 15:05. Boeknummer: 300196. 
 
Erica James. Een dierbare tijd. Vertaald uit het Engels. Een alleenstaande moeder 
trekt met haar vierjarige zoon in een camper door Engeland en ontmoet een oude 
excentrieke man die in een landhuis woont. Bevat af en toe grof taalgebruik. 
Speelduur: 17:09. Boeknummer: 300352. 
 
Bertrice Small. Een roos in de storm. Vertaald uit het Engels. Na de dood van haar 
man blijken zowel Lodewijk XIV als Charles II naar de gunsten van een markiezin te 
dingen. 
Speelduur: 18:44. Boeknummer: 300389. 
 
Colette Caddle. Beter laat dan nooit. Vertaald uit het Engels. Zeer tegen de zin van 
haar vriend besluit een jonge vrouw het restaurant van haar baas over te nemen. 
Speelduur: 15:24. Boeknummer: 300415. 
 
Danielle Steel. Een tijd van hartstocht. Vertaald uit het Engels. Een vrouw ontmoet 
op jonge leeftijd haar grote liefde. Een tragisch voorval lijkt haar leven voorgoed te 
veranderen. 
Speelduur: 14:12. Boeknummer: 300460. 
 
Karin Peters. Terugkeer in weer en wind. Wanneer een jonge, ongetrouwde vrouw 
met haar dochter terugkeert naar het dorp waaruit zij tien jaar geleden is vertrokken, 
brengt dat de nodige onrust bij de dorpsbewoners te weeg. 
Speelduur: 6:16. Boeknummer: 300710. 

16: Satiren 

Jeffrey Moore. De rode rozenketen. Een Canadese docent aan een universiteit 
wordt geobsedeerd door een pagina uit een encyclopedie die volgens zijn oom zijn 
levenslot zal bepalen. 
Speelduur: 11:40. Boeknummer: 300225. 
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17: Streek- en familieromans  

Camron Wright. Emily. Vertaald uit het Engels. Een oude man met Alzheimer wil 
niet dat zijn familie hem herinnert als vergeetachtige man en legt daarom zijn 
levensverhaal en levenswijsheid neer in brieven aan zijn kleindochter. 
Speelduur: 6:13. Boeknummer: 300315. 
 
Clemens Wisse. Bloemen voor een boerendochter. Enige tijd nadat zijn vrouw bij 
de geboorte van hun vierde kind in het kraambed is overleden, kiest een 
boerenknecht voor de toekomst van zijn kinderen door met een boerendochter te 
huwen. 
Speelduur: 7:03. Boeknummer 301283. 
 
Frédérique Hébrard. Onder de kastanjebomen. Vertaald uit het Frans. Na de dood 
van haar broer denkt een jonge vrouw na over haar leven en haar geloof. 
Speelduur: 12:12. Boeknummer: 302513. 

18: Thrillers 

Michael DiMercurio. Doelwit: Piranha. Vertaald uit het Engels. Als in de Oost-
Chinese Zee zes Japanse duikboten aangevallen en vermoedelijk vernietigd zijn, lijkt 
dit een ongeluk; de Amerikaanse marine zet een supergeheime onderzeeboot in in 
de slag die toch volgt. 
Speelduur: 12:42. Boeknummer: 300252. 
 
Jake Thoene. Vuurproef. Vertaald uit het Engels. Een terreurgroep pleegt een 
aanslag in de metro van San Francisco en plant nog tal van andere en zo mogelijk 
nog gruwelijker aanslagen in de VS. Een uiterste geheime antiterreurgroep probeert 
hen tegen te houden. 
Speelduur: 14:00. Boeknummer: 300334. 
 
Elizabeth Dewberry. Moordende twijfel. Vertaald uit het Engels. De dochter van de 
ambitieuze gouverneur van Louisiana verdenkt haar vader van de moord op haar 
depressieve moeder. 
Speelduur: 8:22. Boeknummer: 300355. 
 
Michael DiMercurio. Torpedovuur. Vertaald uit het Engels. Een louche ondernemer 
wil een geavanceerde onderzeeboot gebruiken om de top van de Amerikaanse 
marine uit te schakelen. 
Speelduur: 14:02. Boeknummer: 300379. 
 
Charles Den Tex. Stegger. De commercieel directeur van een elektronicabedrijf 
krijgt bij de overname van een ander bedrijf te maken met een dubieuze overzeese 
brievenbus-bv. 
Speelduur: 6:17. Boeknummer: 300395. 
 
Randy Alcorn. Het Ishbane complot. Vertaald uit het Engels. Twee demonen 
proberen vier Amerikaanse jongeren te verleiden tot een onchristelijk leven. 
Speelduur: 16:22. Boeknummer: 300398. 
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Carla Vermaat. Nachtval. De man van Sandra Driehuis komt op een avond niet 
thuis. Na enkele dagen doen Sandra en haar dochters aangifte van zijn verdwijning. 
Speelduur: 9:58. Boeknummer: 300568. 
 
Chris Jordan. Ontvoerd. Vertaald uit het Engels. Na een sportwedstrijd verdwijnt 
een 11-jarige jongen spoorloos. Als zijn moeder thuiskomt, zit de ontvoerder, een 
gemaskerde man, op haar te wachten. Hij eist al haar geld in ruil voor haar zoon. 
Speelduur: 11:16. Boeknummer: 303685. 

19: Verfilmde boeken 

F. Scott Fitzgerald. De grote Gatsby. Vertaald uit het Engels. Tegen de 
achtergrond van de door geld beheerste Amerikaanse uitgaanswereld omstreeks 
1920 wordt de tragische figuur getekend van een man die zijn droom over 
schoonheid en geluk niet kan realiseren. 
Speelduur: 6:14. Boeknummer: 301046. 

20: Verhalen  

Michiel Van Kempen. Pakistaanse nacht en andere verhalen. Bundel met een 
lang verhaal en zes korte verhalen. Het lange titelverhaal, het enige dat zich afspeelt 
in Azië, belicht aspecten van Pakistan en een elitaire bovenlaag. De schrijver bezit 
een bepaalde obsessie met erotiek die zich in dit verhaal soms met een soort 
Rushdie surrealisme openbaart. Fantasie en waarheid raken gaandeweg zozeer 
verstrengeld dat zich een mysterieus sprookjesachtig visioen ontspint. 
Speelduur: 5:28. Boeknummer: 300230. 
 
Zoé Valdés. Legenden van Havana. Vertaald uit het Spaans. Verhalen over 
bijzondere gebeurtenissen en kleurrijke figuren in de Cubaanse hoofdstad Havana. 
Speelduur: 6:10. Boeknummer: 300262. 

Deel 2: Informatieve boeken 

1: Eten en drinken 

P.H. De Veer. Wij eten ons ziek. Pleidooi voor een natuurlijke voeding. 
Speelduur: 8:27. Boeknummer: 301010. 
 
Titi Koolsbergen. Vechten met gerechten tegen hoofdpijn en migraine: 
voedingswijzer, recepten en adviezen. Beschrijving van de aanpak van chronische 
hoofdpijn middels gerechten, allemaal zonder vasoactieve stoffen. 
Speelduur: 7:09. Boeknummer: 302673. 

2: Filosofie 

Emely Nobis. Geen kinderen geen bezwaar: waarom niet alle vrouwen moeder 
willen zijn. Studie waarin stelling genomen wordt tegen de opvatting dat kinderen 
het ultieme geluk in een vrouwenleven betekenen. 
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De auteur, redactiechef van het maandblad Opzij, voert gesprekken met achttien 
vrouwen, waarvan de meeste boven de veertig, over hun beslissing om kinderloos te 
blijven.  
Speelduur: 7:32. Boeknummer: 303644. 

3: Geschiedenis 

Joann Fletcher. Op zoek naar Nefertiti: een portret van de belangrijkste vrouw 
uit de geschiedenis van het Oude Egypte. Vertaald uit het Engels. Speurtocht naar 
de levensloop en de stoffelijke resten van de Oud-Egyptische koningin (14e eeuw 
v.Chr.). 
Speelduur: 22:11. Boeknummer: 302117. 
 
Dik Van der Meulen. Oude en nieuwe Maya's: een reisverslag. Verslag van een 
reis door Zuidoost-Mexico op zoek naar de geschiedenis van de Maya's, alsmede 
een beschrijving van het alledaagse leven van de Maya's voor de komst van de 
Spanjaarden en de teloorgang van de Maya-beschaving. 
Speelduur: 17:46. Boeknummer: 303621. 

4: Gezondheid  

Wouter Zuurmond. Altijd pijn: wat is hier aan te doen?: alles over de 
behandeling van zenuwpijn of pijn door weefselschade. Medische en praktische 
informatie voor patiënten en hun omgeving over soorten, oorzaken en 
behandelingsmethoden. 
Speelduur: 4:42. Boeknummer: 302435. 
 
Roy Martina. Ziek zijn is niet normaal: neem verantwoordelijkheid voor je 
toekomst: we zijn geboren om vitaal te zijn. Zelfhulpgids voor een gezonder en 
vitaler leven. 
Speelduur: 5:09. Boeknummer: 300660. 
 
J.W.F. Elte. Schildklierafwijkingen: diagnostiek, aandoeningen en therapie. 
Informatie over schildklierafwijkingen. 
Speelduur: 3:02. Boeknummer: 300392. 
 
A. Van Londen. Bedplassen. Adviezen aan ouders en opvoeders voor het zindelijk 
maken van jonge kinderen. 
Speelduur: 3:14. Boeknummer: 300481. 
 
Mariëtte Blokhorst. Het brein de baas: het zelf behandelen van 
geheugenproblemen. Handleiding voor het verbeteren van concentratie, geheugen 
en denkvermogen. 
Speelduur: 3:17. Boeknummer: 301016. 
 
Jenny Palm. Leven na een beroerte. Voorlichting over de restverschijnselen na een 
doorgemaakte beroerte. 
Speelduur: 3:54. Boeknummer: 300580. 
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5: Kunst en vrije tijd 

Martin Van Amerongen. Wagner: de buikspreker van God. Journalistieke 
beschrijving van de culturele en politieke invloed van de Duitse opera-componist 
Richard Wagner (1813-1883). 
Speelduur: 7:07. Boeknummer: 302054. 
 
Joost Galema. Diva: portretten van beroemde en beruchte zangeressen. 
Profielen van en interviews met binnen- en buitenlandse klassieke zangeressen. 
Speelduur: 6:00. Boeknummer: 302688. 

6: Landen, volkeren en reizen 

Michael Palin. Himalaya. Vertaald uit het Engels. Verslag van een reis door het 
uitgestrekte en meedogenloze Himalaya-gebergte. 
Speelduur: 13:50. Boeknummer: 301989. 
 
Peter Jansen. Australië. Na een algemeen deel, volgt de beschrijving van de 
toeristische bezienswaardigheden per regio. 
Speelduur: 29:31. Boeknummer: 300900. 

7: Natuur, planten en dieren 

Tini Brugge. Geheimen uit de kloostertuin: tuinbeleving als inspiratiebron. 
Beschrijving van de kloostertuin waarvan plattegrond en inrichting zijn gebaseerd op 
de christelijke geloofstraditie. Hierbij is de persoonlijke beleving en de symboliek van 
planten, bomen enz. de inspiratiebron voor 'geloven met je handen'. 
Speelduur: 7:40. Boeknummer: 303701. 

8: Psychologie 

Samuel Pfeifer. Hooggevoelige mensen: leven tussen gave en kwetsbaarheid. 
Vertaald uit het Duits. Handreiking voor hooggevoelige mensen, hun omgeving en 
hulpverleners, mede vanuit een christelijke invalshoek. 
Speelduur: 11:12. Boeknummer: 301656. 
 
Susan Nolen-Hoeksema. Piekerprinsessen: doorbreek je negatieve 
gedachtengang. Vertaald uit het Engels. Adviezen aan vrouwen. 
Speelduur: 12:33. Boeknummer: 302006. 
 
Dirk Zeelenberg. Ode aan de Liefde: ontroerende, hilarische en herkenbare 
verhalen over geluk in de liefde. Verhalen over de ervaringen van Dirk Zeelenberg 
als trouwambtenaar. 
Speelduur: 6:11. Boeknummer: 301291. 
 
Bert Van Der Kruk. Nirvana: anders na de dood. Persoonlijke verhalen over hoe 
mensen hun verdriet en verlies verwerkten na de dood van een geliefde. 
Speelduur: 3:30. Boeknummer: 300266. 
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9: Rechten 

Robert Jan Blom. Grote misdaden: opgelost en onopgelost: opzienbarende 
misdaden die de samenleving in binnen- en buitenland schokten. Bespreking 
van een aantal misdaadzaken uit heden en verleden. 
Speelduur: 5:13. Boeknummer: 300057. 

10: Religie en spiritualiteit  

Benedictus. De kern van ons geloof. Vertaald uit het Duits. Bespreking van de 
kernpunten uit de rooms-katholieke geloofsleer vanuit een orthodoxe invalshoek. 
Speelduur: 15:03. Boeknummer: 303601. 
 
Mellie Uyldert. Leven uit inspiratie. Autobiografie van de auteur die bekend werd 
door haar inzichten in astrologie, voeding, natuurlijke leefwijze en kruidenkunde. 
Speelduur: 10:41. Boeknummer: 300253. 
 
Arie Luijerink. Reiki-groeiboekje. Inleiding in het gebruik van reiki-energie, met 
veel duidelijke afbeeldingen. 
Speelduur: 2:13. Boeknummer: 301012. 

11: Sport 

Reinhold Messner. De naakte berg: hoe Reinhold Messner zijn broer op de 
Nanga Parbat verloor. Vertaald uit het Duits. In de jaren '30 probeert Willy Merkl als 
eerste de Nanga Parbat te beklimmen, maar hij komt in een hevig noodweer om. In 
1970 begint zijn halfbroer Karl Herrligkoffer tezamen met Gunther en Reinhold 
Messner aan de beklimming van de berg via de 4500 hoge meter.  
Speelduur: 8:25. Boeknummer: 300274. 

12: Taal en literatuur 

Friederike De Raat. Waarom mussen nooit dood van het dak vallen: over de 
herkomst van onze spreekwoorden & gezegden. Uitleg over het ontstaan van 
ruim honderd spreekwoorden en gezegdes. 
Speelduur: 3:19. Boeknummer: 300108. 
 
 
 


