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. In deze ‘Oranje’-rubriek delen we
maandelijks een weloverwogen selectie van 100 boeken die zeker ook je aandacht
waard zijn.

Inhoud
DEEL 1: ROMANS .................................................................................................................................. 2

1: Autobiografische literatuur .................................................................................. 2
2: Chicklit ................................................................................................................ 2
3: Detectives ........................................................................................................... 3
4: Erotische romans ................................................................................................ 4
5: Griezelromans ..................................................................................................... 4
6: Historische romans ............................................................................................. 4
7: Reisverhalen ....................................................................................................... 5
8: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn ............................................. 5
9: Romantische boeken .......................................................................................... 7
10: Sciencefiction .................................................................................................... 7
11: Streek- en familieromans .................................................................................. 7
12: Thrillers ............................................................................................................. 8
13: Utopische / dystopische romans ....................................................................... 9
14: Verhalen............................................................................................................ 9
15: Waargebeurd .................................................................................................... 9
16: Zedenschetsen ............................................................................................... 10
17: Boeken voor jongvolwassenen ....................................................................... 10
DEEL 2: INFORMATIEVE BOEKEN .................................................................................................... 11

1: Criminaliteit en justitie ....................................................................................... 11
2: Eten en drinken ................................................................................................. 11
3: Geschiedenis .................................................................................................... 11
4: Gezondheid....................................................................................................... 12
5: Maatschappij ..................................................................................................... 12
6: Natuur, planten en dieren .................................................................................. 13
7: Psychologie ....................................................................................................... 13
8: Religie en spiritualiteit ....................................................................................... 13
9: Taal en literatuur ............................................................................................... 14
1

Deel 1: Romans
1: Autobiografische literatuur
Tove Ditlevsen. Kindertijd. Vertaald uit het Deens. Deel 1 in de Kopenhagentrilogie. Tove groeit na de Eerste Wereldoorlog op in een arbeiderswijk in
Kopenhagen waar werkloosheid en armoede heersen. Ze heeft weinig vriendinnen,
vult haar poeziëalbum met zelfgeschreven gedichten en hunkert naar acceptatie.
Speelduur: 2:54. Boeknummer: 304084.
Tim Fransen. Brieven aan Koos: avonturen van een zolderkamerfilosoof.
Brieven van de cabaretier en filosoof Tim Fransen (1988) vanuit tien Europese
steden aan zijn impresario Koos Terpstra, met daarin verslagen van hilarische
reiservaringen en minicolleges over filosofische onderwerpen.
Speelduur: 6:47. Boeknummer: 304103.
Bodil De la Parra. Het verbrande huis: een Surinaamse familiegeschiedenis.
Familiegeschiedenis van de actrice en toneelschrijfster (1963) met Surinaamse
afkomst.
Speelduur: 6:52. Boeknummer: 304224.
Irene Butter. Reni's reis: gelukkig in Berlijn, gevlucht naar Amsterdam,
gevangen in Bergen-Belsen, geland in New York. De joodse Reni (ik-persoon)
werkte in de Tweede Wereldoorlog als jong meisje in de crèche van de Hollandsche
Schouwburg, waar de opgepakte joden werden verzameld. Samen met haar familie
wordt ze naar Westerbork gedeporteerd.
Speelduur: 12:40. Boeknummer: 304245.
Hendrik Groen. Opgewekt naar de eindstreep: het laatste geheime dagboek van
Hendrik Groen, 90 jaar. Hendrik Groen is een pseudoniem. Met de nodige zelfspot
bespreekt de 90-jarige Hendrik Groen, bewoner van een verzorgingshuis in Bergen
aan Zee, de gebeurtenissen in zijn kleiner wordende wereld.
Speelduur: 5:20. Boeknummer: 304299.
Marjolijn De Cocq. Maar ik hield al wel van je. Beschouwingen over de grote
impact van rouw en verlies bij het hebben van één of meerdere miskramen.
Speelduur: 2:01. Boeknummer: 304382.

2: Chicklit
Mona Kasten. Begin again. Vertaald uit het Engels. Deel 1 in de Again-reeks. Een
jonge vrouw, die helemaal opnieuw wil beginnen met haar leven, ontmoet tijdens een
zoektocht naar woonruimte een aantrekkelijke maar zeer moeilijke jongeman.
Speelduur: 14:17. Boeknummer: 304139.
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Nicola May. Het winkeltje in Cockleberry Bay. Deel 1 in de Cockleberry Bay-reeks.
Vertaald uit het Engels. Rosa, die worstelt met haar leven, erft een winkeltje in een
dorpje aan de kust, van wie ze erft is onbekend.
Speelduur: 11:00. Boeknummer: 304148.
Annette Mierswa. Niet jouw girl: hoever ga jij om topmodel te worden? Vertaald
uit het Engels. Tinka (15) wil maar één ding: topmodel worden. En daar heeft ze alles
voor over, ook naakt poseren. Maar wanneer ze een fotoshoot moet doen bij een
bekende fotograaf, gaat hij veel te ver. Durft Tinka erover te praten?
Speelduur: 5:44. Boeknummer: 304260.
Courtney Walsh. Kijk omhoog. Vertaald uit het Engels. Deel 1 in de Harbor Pointereeks. Als een jonge vrouw terug moet naar haar geboorteplaats, moet ze haar
verleden onder ogen zien en ondervinden wat werkelijk van belang is in haar leven.
Speelduur: 13:26. Boeknummer: 304330.
Melinda Metz. Poeslief. Vertaald uit het Engels. Serena wil actrice worden en gaat
wonen in een kleine wijk in Los Angeles, waar naast haar aspiraties de liefde,
wijkagenten en de altijd aanwezige kat MacGyver haar bestaan zin en kleur geven.
Speelduur: 9:29. Boeknummer: 304531.

3: Detectives
Samantha Stroombergen. Zij die zwijgt. Deel 2 in de Léon Coeur-reeks. Meerdere
misdaden in Leiden lijken verband met elkaar te houden, wat voor rechercheur Coeur
betekent dat hij in een race tegen de klok de dader moet opsporen voordat die weer
toeslaat.
Speelduur: 10:42. Boeknummer: 304177.
Robert Bryndza. Zonder gezicht. Vertaald uit het Engels. Deel 1 in de Kate
Marshall-reeks. In 2010 worden de moorden van jonge meisjes in de jaren negentig
gekopieerd en Kate Marshall, die indertijd betrokken was bij het onderzoek, probeert
opnieuw de dader te vinden.
Speelduur: 13:50. Boeknummer: 304191.
Linda Jansma. In eigen hand. Een ex-collega van de politie vraagt Nikki om hulp
als zijn zoon is omgekomen bij een ongeluk en hij het politieonderzoek niet vertrouwt.
Speelduur: 9:00. Boeknummer: 304345.
Michael Connelly. Een gewaarschuwd man. Deel 3 in de Jack McEvoy-reeks.
Onderzoeksjournalist Jack McEvoy zou een meisje hebben vermoord. Met een exvriendin die FBI-agent is, gaat hij zijn onschuld bewijzen en ze komen een
laboratorium op het spoor dat DNA doorverkoopt op het dark web.
Speelduur: 11:02. Boeknummer: 304425.
Patricia Cornwell. Scherp. Vertaald uit het Engels. Deel in de Kay Scarpetta-reeks.
Vlak bij het huis van forensisch specialiste Kay Scarpetta wordt een man
doodgeschoten. De moord lijkt het werk van een specialist.
Speelduur: 13:32. Boeknummer: 304497.
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Ibon Martín. De dans van de tulpen. Vertaald uit het Spaans. In Noord-Spanje
worden jonge vrouwen vermoord en Ane Cesteros team wordt op de zaak gezet. Het
spoor voert naar een klooster omdat alle slachtoffers in 1979 van daaruit voor een
periode naar Lourdes gingen.
Speelduur: 18:12. Boeknummer: 304530.

4: Erotische romans
Audrey Carlan. Alles heeft een prijs: april | mei | juni. Vertaald uit het Engels.
Deel 2 in de Calendar Girl-reeks. Om een schuld af te lossen werkt Mia Saunders
een jaar lang als escort.
Speelduur: 10:37. Boeknummer: 304063.
Audrey Carlan. Echte schoonheid zit vanbinnen: juli | augustus | september.
Deel 3 in de Calender Girl-reeks. Vertaald uit het Engels. Mia Saunders, die als
escort werkt om de gokschulden van haar op sterven liggende vader te kunnen
betalen, is nu alleen nodig als model voor een fotograaf en ze wordt weer
geconfronteerd met haar brute ex-vriend.
Speelduur: 10:35. Boeknummer: 304501.
Audrey Carlan. Lang en gelukkig: oktober | november | december. Vertaald uit
het Engels. Deel 4 in de Calender Girl-reeks. Mia Saunders, die als escort werkt om
de gokschulden van haar op sterven liggende vader te kunnen betalen, is ontdekt en
heeft een eigen rubriek in een tv-show.
Speelduur: 12:29. Boeknummer: 304502.
Sylvia Day. Verstrengeld met jou. Vertaald uit het Engels. Teagan heeft een nare
scheiding achter de rug die ze nog niet verwerkt heeft wanneer er een aantrekkelijke
man naast haar komt wonen.
Speelduur: 4:12. Boeknummer: 304549.

5: Griezelromans
Dean Koontz. De ogen van de duisternis. Vertaald uit het Engels. Tina Evans gaat
op zoek naar een verdwenen zoon en een giftig mysterie dat de wereld bedreigt.
Speelduur: 11:04. Boeknummer: 304150.

6: Historische romans
Elizabeth Byler Younts. De verborgen kinderen. Vertaald uit het Engels. Een 14jarig meisje groeit op in een psychiatrische instelling waar ze niet thuishoort en
ontsnapt met een vriend onvoorbereid voor de wereld buiten de instelling.
Speelduur: 14:39. Boeknummer: 304228.
Lizzie Page. Ik hoor bij jou. Vertaald uit het Engels. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog moet Vivienne een evacué, de 7-jarige Pearl, uit Londen opnemen, wat
herinneringen oproept aan haar ervaringen tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Speelduur: 10:17. Boeknummer: 304234.

4

Mario Vargas Llosa. Bittere tijden. Vertaald uit het Spaans. De progressieve
president van Guatamala wordt in 1954 afgezet met hulp van de Amerikanen.
Speelduur: 10:27. Boeknummer: 304289.
Nico Dros. Willem die Madoc maakte. Als een hoogleraar een middeleeuwse
bundel met verhalen in handen krijgt, ontvouwt zich de legende van Madoc, een
Welshe prins.
Speelduur: 20:57. Boeknummer: 304564.

7: Reisverhalen
Dirk Jan Roeleven. De laatste reis van de Boswachter: van Amsterdam naar
Tokyo, zonder kinderen maar met elkaar. Verslag van een echtpaar over hun reis
per auto van Nederland door onder meer Rusland, Kazachstan en Mongolie naar
Japan, en de verwerking van het verdriet over hun kinderloosheid.
Speelduur: 7:55. Boeknummer: 304334.
Eric Schuijt. 250.000 kilometer op de pedalen. Reisverhalen van een wereldfietser
over cultuurverschillen en persoonlijke gebeurtenissen.
Speelduur: 3:47. Boeknummer: 304336.
Sylvain Tesson. De sneeuwpanter. Bekroond met de Prix Renaudot 2019. Vertaald
uit het Frans. De schrijver volgt natuurfotograaf Vincent Munier naar Tibet om daar
de sneeuwpanter vast te leggen, die inderdaad drie keer verschijnt als een soort
religieuze openbaring.
Speelduur: 4:12. Boeknummer: 304561.

8: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn
Mathijs Deen. Het lichtschip. Het leven aan boord van het Lichtschip Texel krijgt
een onverwachte wending, als er een geitenbokje aan boord komt.
Speelduur: 2:40. Boeknummer: 304543.
Jaap Scholten. Suikerbastaard. Marinus emigreert in 1959 naar Ethiopië om er een
suikerfabriek te starten.
Speelduur: 18:17. Boeknummer: 304173.
Klaas Knooihuizen. Geel is de kleur van de zomer. Een 39-jarige man twijfelt aan
zijn bestaan en doet diepgravend zelfonderzoek.
Speelduur: 5:05. Boeknummer: 304213.
Olga Majeau. Eenzaam, de dapperen: herinneringen aan een verzwegen
moeder. Ruim veertig jaar nadat een 7-jarige jongen zijn verongelukte en vervolgens
doodgezwegen moeder verliest, gaat hij op zoek naar zijn moeder, aan wie hij
helemaal geen herinneringen heeft.
Speelduur: 8:44. Boeknummer: 304223.
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Eric De Rooij. De wensvader. Een ouderenconsulent en zijn man leiden een
gezapig leven totdat een vriendin hem vraagt of hij de vader van haar kind wil
worden.
Speelduur: 6:48. Boeknummer: 304263.
David Mitchell. Utopia Avenue. Vertaald uit het Engels. De opkomst en neergang
van de psychedelische pop-rockgroep Utopia Avenue in de late jaren '60.
Speelduur: 22:50. Boeknummer: 304275.
Anne Van den Dool. Vluchthaven. Een jonge vrouw gaat op zoektocht naar het
leven van de man van haar grootmoeder.
Speelduur: 8:15. Boeknummer: 304301.
Hans-Olav Thyvold. Brave honden halen de Zuidpool niet. Vertaald uit het Noors.
Mevrouw Thorkildsen bespreekt met haar hond Tassen de tocht van Amundsen naar
de Zuidpool, maar ook maatschappelijke en persoonlijke problemen.
Speelduur: 9:27. Boeknummer: 304341.
Lieske Tomas. Honderd hoge dagen. Wanneer Ludwig van Beethoven in Wenen
een lift neemt, komt hij uit in de cabine van een kraanmachinist twee eeuwen later in
Saudie-Arabië en de ontmoeting leidt tot het najagen van Beethovens levensverhaal.
Speelduur: 8:44. Boeknummer: 304372.
Julia Phillips. Verdwijnende aarde. De verdwijning van twee jonge meisjes heeft
grote invloed op de kleine gemeenschap op het Russische schiereiland Kamtsjatka.
Speelduur: 11:59. Boeknummer: 304392.
Taylor Jenkins Reid. De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo. Vertaald uit het
Engels. De Amerikaanse filmdiva Evelyn Hugo heeft na jaren mediastilte besloten
haar levensverhaal toe te vertrouwen aan de onbekende journalist Monique Grant.
Speelduur: 13:32. Boeknummer: 304401.
Harry Mulisch. Ik kan niet dood zijn. Bundel aforismen en korte bespiegelingen
van de auteur (1927-2010).
Speelduur: 1:24. Boeknummer: 304438.
Tom Winter. Onbezorgd. Vertaald uit het Engels. Een verbitterde jonge vrouw
schrijft haar ellende op in brieven die ze adresseert aan het universum.
Speelduur: 7:23. Boeknummer: 304494.
Mel Darbon. Rosie loves Jack. Vertaald uit het Engels. De 16-jarige Rosie is
verliefd op Jack. Rosie heeft het syndroom van Down, en ook Jack heeft een
verstandelijke beperking. Als Jack na een incident ineens is verdwenen, gaat Rosie
naar hem op zoek.
Speelduur: 7:22. Boeknummer: 304523.
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Sharon Cameron. Bij mij ben je veilig. Vertaald uit het Engels. Een jong katholiek
Pools meisje verschaft in de Tweede Wereldoorlog met gevaar voor eigen leven
onderdak aan Joodse onderduikers; verhaal gebaseerd op de memoires van
Stefania Podgórska (1921-2018).
Speelduur: 11:38. Boeknummer: 304526.
Karl Ove Knausgård. Engelen vallen langzaam. Vertaald uit het Noors. Als een
jongen in de 16e eeuw bezocht wordt door engelen, wijdt hij de rest van zijn leven
aan de studie van deze wezens.
Speelduur: 25:45. Boeknummer: 304553.

9: Romantische boeken
Melissa Tagg. Als gebed de hemel raakt. Dit boek is een zijdelings onderdeel van
de serie over de familie Baxter. Vertaald uit het Engels. Een man en een vrouw, die
hun best doen een Bed & Breakfast weer winstgevend te maken, kampen beiden
met problemen uit hun verleden.
Speelduur: 10:18. Boeknummer: 304279.
Nicholas Sparks. De terugkeer. Vertaald uit het Engels. Een Amerikaanse chirurg
die gewond uit de oorlog in Afghanistan komt, erft het huis van zijn opa in een rustig
stadje waar hij te maken krijgt met een mysterieuze hulpsheriff en het geheim van
een woonwagenmeisje.
Speelduur: 10:02. Boeknummer: 304298.

10: Sciencefiction
Tijn Touber. Time bender: de man die de aarde kwam redden. Volgens de
geheimzinnige verteller Time Bender overheersen buitenaardse beschavingen al
eeuwen de aarde. Nu komt de mensheid in een nieuwe dimensie, waarbij een
Amsterdamse popmuzikant een rol gaat spelen.
Speelduur: 5:22. Boeknummer: 304165.

11: Streek- en familieromans
Karen Kingsbury. Het perfecte plaatje. Vertaald uit het Engels. Het huwelijk van
Noah en Emily loopt stuk omdat Noah verstrikt raakt in het delen van hun leven op
sociale media.
Speelduur: 12:17. Boeknummer: 304130.
Margreet Maljers. Wat zei ik. Een jonge weduwe met twee kinderen probeert
afstand te nemen van haar overheersende schoonfamilie.
Speelduur: 9:24. Boeknummer: 304233.
Karen Kingsbury. Twee weken voor jou. Vertaald uit het Engels. Een jong meisje
blijkt, nadat ze haar relatie heeft verbroken, zwanger te zijn. Samen met haar nieuwe
vriend staat ze voor een moeilijke beslissing.
Speelduur: 10:44. Boeknummer: 304314.
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12: Thrillers
Ragnar Jónasson. Inktzwart. Vertaald uit het IJslands. Deel 2 in de Ari Thór
Arason-reeks. Politieagent Ari Thór Arason krijgt te maken met een gruwelijke moord.
Speelduur: 7:06. Boeknummer: 304085.
Steven James. Vals geluk. Vertaald uit het Engels. Een race tegen de klok van
Naturals en Artificials moet een terroristische aanslag zien te vermijden
Speelduur: 11:16. Boeknummer: 304170.
Chris Ryan. Global strike. Vertaald uit het Engels. Twee MI6-agenten moeten een
voormalige collega vanuit Amerika naar Engeland brengen voordat hij geheime
informatie verkoopt die schadelijk kan zijn voor de Amerikaanse president.
Speelduur: 13:52. Boeknummer: 304188.
Louise Candlish. Ons huis. Vertaald uit het Engels. Als een vrouw op vrijdag de
dertiende thuiskomt, ontdekt ze dat haar prachtige Londense woning door een ander
gezin wordt bewoond en dat haar man en kinderen zijn verdwenen.
Speelduur: 12:18. Boeknummer: 304208.
Romy Hausmann. Slapeloos. Vertaald uit het Duits. Wanneer een jonge vrouw door
haar ex-vriendin om hulp wordt gevraagd nadat deze haar minnaar heeft vermoord,
wordt steeds ondoorzichtiger wie dader en wie slachtoffer is.
Speelduur: 9:52. Boeknummer: 304226.
Linwood Barclay. Lift. Vertaald uit het Engels. Mentaliteitsgeschiedenis over het
fysieke en vooral ook mentale herstel van Duitsland na de Tweede Wereldoorlog.
Speelduur: 19:46. Boeknummer: 304244.
Alex Beer. Onder wolven. Vertaald uit het Duits. Om zijn familie te redden infiltreert
een Joodse man in de Gestapo.
Speelduur: 8:36. Boeknummer: 304261.
Cate Quinn. Drie weduwen. Vertaald uit het Engels. Wanneer de mormoon Blake
Nelson dood wordt aangetroffen, rest de vraag welke van zijn drie vrouwen de dader
is.
Speelduur: 14:58. Boeknummer: 304281.
René Appel. Overschot. Een makelaar krijgt door zijn stiefzoon te maken met
bedreigingen vanuit het criminele circuit.
Speelduur: 7:53. Boeknummer: 304312.
David Baldacci. Daglicht. Vertaald uit het Engels. Deel 3 in de Atlee Pine-reeks.
FBI-agente Atlee Pine komt 30 jaar na de ontvoering van haar toen 6-jarige
tweelingzusje op het spoor van de vermoedelijke dader en ze krijgt vrij om samen
met een oude vriend dit spoor na te trekken.
Speelduur: 12:14. Boeknummer: 304371.
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Chris Houtman. Akte van berouw: intrige en verraad in het hart van het
Vaticaan. Met een opmerkelijke volledige inhoudelijke kennis over belangrijke
facetten van het leven in het Vaticaan schetst Houtman een leefgemeenschap
waarin de grootste actuele problemen een plaats krijgen.
Speelduur: 12:46. Boeknummer: 304506.
Ruth Ware. Een voor een. Vertaald uit het Engels. Als een groep aandeelhouders
van een Brits bedrijf dat een populaire muziek-app heeft ontwikkeld, bij elkaar komt in
een Frans skidorp, wordt de een na de ander vermoord.
Speelduur: 11:41. Boeknummer: 304542.

13: Utopische / dystopische romans
Martin Van Es. Zeg maar Joe. Vertaald uit het Engels. Een nieuwe wereldleraar
pleit voor een nieuwe levensstijl waardoor de mensheid gered kan worden.
Speelduur: 11:18. Boeknummer: 304280.

14: Verhalen
Judith Schalansky. Inventaris van enkele verliezen. Vertaald uit het Duits.
Essayistisch-romaneske verhandeling van een 12-tal zaken die in de
wereldgeschiedenis verloren zijn gegaan, zoals de Kaspische tijger en een schilderij
van Caspar David Friedrich.
Speelduur: 8:41. Boeknummer: 304078.
Ineke Riem. Onderwaterverhalen. Bundel verhalen waarin de hoofdpersonen naar
verbinding verlangen maar er gaandeweg achter komen dat hun onderbewuste
daarvoor een belemmering vormt.
Speelduur: 4:02. Boeknummer: 304241.

15: Waargebeurd
Francien Regelink. Druks: mijn (on)rustige leven met ad(h)d. Francien vertelt
over haar leven met AD(H)D, zoals waarom boodschappen doen een uitdaging is en
welke pilletjes ze (soms niet) slikt. Ook de gevolgen voor tussen de lakens komen
aan bod.
Speelduur: 5:09. Boeknummer: 304227.
Kaweh Modiri. Mitra. Een Iraanse vrouw die na de moord op haar dochter naar
Nederland is gevlucht, komt daar een vrouw tegen die ze ervan verdenkt haar
dochter te hebben verraden, maar ze twijfelt of het wel de juiste vrouw is.
Speelduur: 5:38. Boeknummer: 304385.
Marjo Searle-Van Leeuwen. Geen feestje zonder mij: onze zoektocht naar
Brenda. Verslag door een moeder van de speurtocht naar haar dochter die tijdens
een vakantie in Mexico verdween en later bleek te zijn vermoord.
Speelduur: 5:14. Boeknummer: 304442.
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16: Zedenschetsen
Gustave Flaubert. Madame Bovary: provinciaalse zeden en gewoonten. Vertaald
uit het Frans. Klassieke roman over een naar ongrijpbaar geluk hunkerende vrouw,
die zich, teleurgesteld door de nuchterheid en middelmatigheid van haar man, een
dorpsdokter, in roekeloze liefdesverhoudingen stort, hetgeen tot haar ondergang
leidt.
Speelduur: 13:09. Boeknummer: 304060.

17: Boeken voor jongvolwassenen
Jason Reynolds. Toen ik de sterkste was. Vertaald uit het Engels. Ali groeit met
zijn zusje en moeder op in een zwarte probleemwijk in Brooklyn. Hij steunt zijn vriend
Noodles altijd. Maar als Noodles voor de zoveelste keer zijn eigen broer Needles, die
het syndroom van Gilles de la Tourette heeft, laat barsten, heeft Ali er genoeg van.
Speelduur: 5:29. Boeknummer: 304363.
Lisa Van Campenhout. Bijna echt. Brenda is net begonnen aan haar studie in
Amsterdam. Als ze bij toeval haar Instagram-idolen ontmoet, wil ze indruk maken en
doet ze zich voor als de schatrijke, half Franse Aurélie. Kan ze haar verzonnen
identiteit volhouden?
Speelduur: 10:42. Boeknummer: 304268.
Lucy Adlington. Het rode lint. Vertaald uit het Engels. De joodse Ella werkt in het
naaiatelier van Auschwitz-Birkenau. Daar maakt ze de mooiste jurken voor vrouwen
van hooggeplaatste nazi's. Het leven is zwaar, maar gelukkig ontmoet ze de
dromerige Rose. Kan ze haar vertrouwen en zullen ze het concentratiekamp
overleven?
Speelduur: 9:22. Boeknummer: 304270.
Carlie Van Tongeren. Het zusje van. Het leven van Liv staat volledig op zn kop als
haar broer Alex een verkeersongeluk veroorzaakt. Hij raakt gewond, maar het
slachtoffer, een meisje, overlijdt. Zoë was een populaire leerling bij Liv op school. Liv
krijgt het thuis, maar vooral op school, zwaar te verduren.
Speelduur: 4:27. Boeknummer: 304354.
Femke Hendriks. Polaroidmeisje. Lize durft niemand te vertellen dat zij achter het
succesvolle Instagram-account Polaroidmeisje zit. Daarop plaatst ze foto's van
hotspots in Den Bosch. Ineens ontvangt ze vreemde berichten op haar account.
Tegelijkertijd wordt haar vader bedreigd. Haar vriendin Hannah heeft ook problemen,
omdat haar broer betrokken lijkt bij een misdrijf.
Speelduur: 4:26. Boeknummer: 304360.
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Deel 2: Informatieve boeken
1: Criminaliteit en justitie
Sanne De Boer. Mafiopoli: een zoektocht naar de 'Ndrangheta, de machtigste
maffia van Italië. Onderzoek van een Nederlandse journaliste die zich in Calabrië in
zuid-Italië heeft gevestigd, naar de Ndrangheta, de machtigste maffiagroepering in dit
gebied.
Speelduur: 9:06. Boeknummer: 304342.
Paul Bots. De zaak Nicky Verstappen: wanhoop, woede en verdriet. Naslagwerk
over de zaak Nicky Verstappen.
Speelduur: 5:57. Boeknummer: 304418.

2: Eten en drinken
Ellen Hoog. Hem versus Haar. Kookboek uitgaand van basisrecepten met daarop
aparte aanvullingen voor hem, haar en hun dochtertje.
Speelduur: 2:45. Boeknummer: 304376.

3: Geschiedenis
Pieter Van Os. Liever dier dan mens: een overlevingsverhaal. Biografie van een
joodse vrouw (1926) uit Warschau, die de Tweede Wereldoorlog overleefde door zich
voor te doen als Volks Duitse en werd geadopteerd door een familie met een
fanatieke nationaalsocialistische overtuiging.
Speelduur: 15:01. Boeknummer: 304519.
Ivar Schute. In de schaduw van een nachtvlinder: een archeoloog op zoek naar
sporen van de Holocaust. Persoonlijke ervaringen van een archeoloog die
onderzoek deed in diverse concentratiekampen uit de Tweede Wereldoorlog.
Speelduur: 5:57. Boeknummer: 304204.

Merlijn Schoonenboom. Een kleine geschiedenis van de grootste Duitse
worsteling: de zoektocht naar identiteit in het machtigste land van Europa. De
zoektocht naar identiteit in het machtigste land van Europa.
Speelduur: 13:42. Boeknummer: 304128.
Fernande Van Tets. Vier seizoenen in Damascus: verslag van een land in
oorlog. Belevenissen van een Nederlandse journaliste tijdens haar verblijf in Syrië in
2018-2019.
Speelduur: 13:50. Boeknummer: 304447.
Koen Greven. Verscheurd Catalonië: een journalistieke blik achter de
schermen van het proces naar onafhankelijkheid. Journalistieke reportages over
Catalonië, onder meer over de onafhankelijkheidskwestie.
Speelduur: 4:13. Boeknummer: 304292.
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Rémy Limpach. Brandende kampongs. Onderzoek naar het door Nederlandse
militairen gepleegde geweld tijdens de dekolonisatie van Nederlands-Indië (19451949).
Speelduur: 7:57. Boeknummer: 304222.
Willems Wim. De wereldwandelaars: een verbond van idealisten. Verhaal van
een groepje jonge Nederlandse idealistische avonturiers die begin twintigste eeuw
door Europa en het Midden-Oosten reizen, over hun omzwervingen en latere leven.
Speelduur: 10:26. Boeknummer: 304338.

4: Gezondheid
Alice Miller. De opstand van het lichaam. Vertaald uit het Duits. Bespreking van de
wisselwerking tussen emoties en lichamelijke verschijnselen in een medischpsychologische samenhang.
Speelduur: 6:33. Boeknummer: 304482.
Tommie Niessen. Tommie in gesprek: inspirerende gesprekken met mensen uit
de zorg. De auteur gaat in gesprek met mensen uit verschillende zorgdisciplines om
te onderzoeken wat zorgen voor eigenlijk betekent.
Speelduur: 6:36. Boeknummer: 304326.
Erik Scherder. Hart voor je brein: over beweging en voeding voor hart en
hersenen. Al jarenlang heerst er een pandemie: ‘lichamelijke inactiviteit’. Bewegen
en een gezond voedingspatroon hebben grote invloed op het hart, de hersenen en
het immuunsysteem.
Speelduur: 8:36. Boeknummer: 304340.
Corien Van Zweden. Borsten: de levensloop van een intiem lichaamsdeel.
Nadat Van Zweden een borst verloor aan borstkanker ging zij zich verdiepen in de
biologie en betekenis van dit lichaamsdeel. Over de algehele rol die borsten spelen
in het leven van een vrouw, vanaf de groei, tijdens de bloei en over het verval ervan.
En welke emoties iedere periode met zich mee kan brengen. Van Zweden vertelt
over haar eigen leven met borsten en laat psychologen, plastisch chirurgen,
seksuologen, filosofen en lactatiekundigen aan het woord. Daarnaast delen vrouwen
van alle leeftijden en diverse achtergronden hun ervaringen, emoties en inzichten.
Speelduur: 10:05. Boeknummer: 304157.

5: Maatschappij
Rutger Bregman. Gratis geld voor iedereen: hoe utopische ideeën de wereld
veranderen. Hoe utopische ideeën de wereld veranderen.
Speelduur: 8:06. Boeknummer: 304282.
Art Rooijakkers. De eeuw van mijn dochters: hoe onze wereld er straks uitziet.
Serie kort beschreven toekomstscenario's, met als inzet hoe de wereld van zijn
driejarige dochters er zal uit zien, met een grote verscheidenheid aan thema's.
Speelduur: 6:18. Boeknummer: 304331.
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Daan Borrel. Krabben: van vrouw tot vrouw. Twee vrouwelijke journalisten
onderzoeken waarom vrouwen elkaar zo hard veroordelen in plaats van solidair met
elkaar te zijn.
Speelduur: 7:15. Boeknummer: 304344
Frank Schaake. 24 van de 100.000: gesprekken met overlevers van suïcidale
perioden. Een publicatie met 24 levensverhalen van overlevers van
zelfmoordpogingen en diepgaande, heldere beschouwingen over pogingen tot
suïcide.
Speelduur: 12:14. Boeknummer: 304142.

6: Natuur, planten en dieren
Sue Stuart-Smith. Tuinieren voor de geest: hoe we gelukkiger worden van
zaaien, wieden en snoeien. Vertaald uit het Engels. Onderzoek naar het verband
tussen tuinieren / in de natuur zijn en welzijn en persoonlijke groei.
Speelduur: 12:19. Boeknummer: 304182.

7: Psychologie
Marisa Garau. Haal meer uit je leven met mindfulness. Zelfhulpgids met
oefeningen voor een meer onbevangen levenshouding met meer voldoening.
Speelduur: 4:46. Boeknummer: 304406.
Sanne Van Paassen. Het leven, dat is pas topsport: in 7 stappen zakelijk
winnen zonder privé te verliezen. Aan de hand van haar ervaringen als topsporter
(tweevoudig wereldkampioene veldrijden) geeft de auteur adviezen voor een zowel in
zakelijk als persoonlijk opzicht succesvol leven.
Speelduur: 6:22. Boeknummer: 304246.
Mjon Van Oers. Voorbij het narcisme: in je relaties, familie en werk. Adviezen
voor de omgang met narcisten voor partners, collega's of familieleden.
Speelduur: 5:33. Boeknummer: 304361.

8: Religie en spiritualiteit
Pamela Kribbe. De aarde spreekt: boodschappen van de Aarde over
thuiskomen in je eigen natuur. De spiritueel therapeut channelt boodschappen
over hoe we ons met de natuur kunnen verbinden en de aarde kunnen leren zien als
een bezield wezen.
Speelduur: 4:54. Boeknummer: 304315.
Robbert Woltering. De koran in een notendop. Inleiding tot de
ontstaansgeschiedenis, inhoud, verschillende interpretaties en actuele betekenis van
de Koran, het heilige boek van de islam.
Speelduur: 3:57. Boeknummer: 304486.
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9: Taal en literatuur
Elsbeth Etty. Minnebrieven aan Maarten: over Maarten 't Hart en zijn oeuvre.
Evaluatie van de omvangrijke literaire en essayistische productie van de schrijver
Maarten 't Hart (1944).
Speelduur: 4:01. Boeknummer: 304110.
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