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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. In deze ‘Oranje’-rubriek delen we 
maandelijks een weloverwogen selectie van 100 boeken die zeker ook je aandacht 
waard zijn.   
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Deel 1: Romans 

1: Autobiografische literatuur 

Bart Chabot. Mijn vaders hand. Schrijver, dichter en tv-persoonlijkheid Bart Chabot 
blikt terug op zijn jeugd die gekenmerkt werd door huiselijk geweld. 
Speelduur: 11:29. Boeknummer: 304126. 
 
Carolina Setterwall. Laten we er het beste van hopen. Vertaald uit het Zweeds. 
Autobiografisch verhaal waarin een jonge vrouw terugblikt op haar leven, zowel op 
de tijd voordat ze op een dag haar man dood in bed aantrof als op de periode 
daarna. 
Speelduur: 14:18. Boeknummer: 304152. 
 
Sonja Barend. De appel in het paradijs. Voormalig programmamaker en 
televisiepresentatrice Sonja Barend (1940) geeft haar kijk op de wereld in deze 
coronacrisis. 
Speelduur: 1:25. Boeknummer: 304404. 

2: Biografische romans 

Arthur Japin. Mrs. Degas. Fragmenten uit het leven van de impressionistische 
schilder Edgar Degas.  
Speelduur: 9:49. Boeknummer: 304087. 
 
Malka Adler. Twee broers uit Auschwitz: 60 jaar zwegen ze. Nu vertellen ze 
voor het eerst hun verhaal. Vertaald uit het Engels. Levensverhaal van twee joodse 
broers die na hun overleving tijdens de Shoah moeite hadden om hun leven na die 
verschrikkingen weer op te pakken. 
Speelduur: 12:45. Boeknummer: 304407. 

3: Chicklit 

Katie Fforde. Met de Franse slag. Vertaald uit het Engels. Twee zusjes erven een 
kraampje in het antiekcentrum van een wat ouderwetse antiekhandelaar. 
Speelduur: 10:36. Boeknummer: 304116. 
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Elle Kennedy. De jacht. Vertaald uit het Engels. Deel 1 van de reeks ‘Briar U’. Een 
modestudente en een ijshockeyer die elkaars tegenpolen zijn maar elkaar niet 
kunnen weerstaan, komen in hetzelfde studentenhuis te wonen. 
Speelduur: 10:47. Boeknummer: 304212. 

4: Detectives  

Elizabeth George. Dag des oordeels. Vertaald uit het Engels. Detective Havers en 
inspecteur Lynley onderzoeken het verband tussen de zelfmoord van een jongeman 
en de gifmoord op een feministe en activiste. 
Speelduur: 20:17. Boeknummer: 304058. 
 
Nina Verheij. Fatale keuzes. Als een studente criminologie tijdens een stage in de 
politiearchieven duikt, ontdekt zij een mysterieus verleden van de vader van een 
huisgenoot; dit heeft invloed op haar leven. 
Speelduur: 13:07. Boeknummer: 304120. 
 
Karin Fossum. De verduistering. Vertaald uit het Noors. Nadat een peuter van een 
balkon van een hotel is gevallen, geven zijn pas gescheiden ouders elkaar de schuld; 
inspecteur Sejer wacht tot de bom bij de schuldige zal barsten. 
Speelduur: 11:42. Boeknummer: 304131. 
 
Cilla Börjlind. Bevroren goud. Vertaald uit het Zweeds. Deel 6 van de ‘Rönning & 
Stilton’-reeks. Als rechercheur Olivia Rönning bij een moordonderzoek in Noord-
Zweden verdwijnt, verlaat haar oud-collega Tom Stilton halsoverkop zijn verblijf in 
Thailand om haar te zoeken. 
Speelduur: 12:47. Boeknummer: 304273. 
 
James Patterson. De villa. Vertaald uit het Engels. Een team van vier 
doorgewinterde militairen doodt in een onbarmhartige raid zeven personen in een 
vervallen huis, onder wie een baby; als ze worden gepakt, weigeren ze te praten en 
lijken ze in de val gelokt te zijn. 
Speelduur: 12:46. Boeknummer: 304374. 
 
Åke Edwardson. Allen die gestorven zijn. Vertaald uit het Zweeds. Commissaris 
Sten Ard onderzoekt de moord op een zakenman in Göteborg die dood op een 
bankje langs de rivier is gevonden. 
Speelduur: 9:01. Boeknummer: 304375. 

5: Dierenverhalen 

Sosuke Natsukawa. Het verhaal van de kat die boeken wilde redden. Vertaald uit 
het Japans. Een Japanse jongen wordt na de dood van zijn grootvader die een 
boekwinkel had, door een sprekende kat meegevoerd op expedities om boeken te 
redden van de liefdeloze manier waarop mensen ermee omgaan. 
Speelduur: 6:06. Boeknummer: 304400. 
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6: Erotische romans 

Irma Klepper. Driehoeksverhouding. Een jonge vrouw wordt door haar stiefvader 
en -broer op seksueel gebied wegwijs gemaakt. 
Speelduur: 4:55. Boeknummer: 304056. 

7: Familiekronieken 

Lauren Willig. De Ashford-affaire. Vertaald uit het Engels. Een advocate uit 
Manhattan gaat achter het familiegeheim van haar oma aan die haar jeugd 
doorbracht op een Engels landgoed en enige tijd in Kenia verbleef. 
Speelduur: 15:29. Boeknummer: 304104. 

8: Historische romans 

Melanie Dobson. Een kamer vol lichtjes. Vertaald uit het Engels. De Amerikaanse 
Ava wil het geheim van haar afkomst weten en belandt zo in Amsterdam waar tijdens 
de Tweede Wereldoorlog honderden Joodse kinderen van de gaskamers werden 
gered.  
Speelduur: 11:52. Boeknummer: 304125. 
 
Patrick Bassant. De vlinder in de inktpot. De belevenissen van twee Nederlanders 
tijdens de Spaanse Burgeroorlog. 
Speelduur: 13:23. Boeknummer: 304201. 
 
Louise Fein. De dochter van de nazi. Vertaald uit het Engels. Tussen een meisje 
dat opgroeit in een nazigezin en de beste vriend van haar broer, een Joodse jongen, 
ontstaat een innige vriendschap. 
Speelduur: 15:32. Boeknummer: 304219. 
 
Ildefonso Falcones. De schilder van Barcelona. Vertaald uit het Spaans. De 
passies van een jongeman in het Barcelona van begin 20ste eeuw gaan niet met 
elkaar samen. Om zijn eigen weg te vinden moet hij kiezen tussen rijkdom, macht, 
drugs, alcohol en liefde. 
Speelduur: 24:22. Boeknummer: 304274. 
 
Mario Escobar. Vlucht uit Parijs. Vertaald uit het Engels. Twee joodse broers slaan 
tijdens de Tweede Wereldoorlog op de vlucht; in hun zoektocht naar hun ouders 
ontmoeten ze veel mensen die hen belangeloos en met gevaar voor eigen leven 
helpen.  
Speelduur: 12:56. Boeknummer: 304308. 
 
Jan Eliasberg. Hannah's vlucht. Vertaald uit het Engels. Als in 1945 majoor Jack 
Delaney de opdracht krijgt om de van spionage verdachte Joodse Hannah Weiss te 
ontmaskeren is dat moeilijker dan gedacht en blijken de twee meer met elkaar 
gemeen te hebben dan hij had verwacht. 
Speelduur: 8:46. Boeknummer: 304436. 
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9: Humoristische romans 

Hendrik Groen. Een kleine verrassing, of Hoe Hendrik en Evert zich in de 
nesten werken. Evert en Hendrik ontfermen zich over een achtergelaten baby. Dat 
levert weer onverwachte avonturen op. 
Speelduur: 4:58. Boeknummer: 304075. 

10: Ontwikkelingsromans 

Sasa Stanisic. Herkomst. Vertaald uit het Duits. De zoektocht van de auteur uit 
Bosnië-Herzegovina (1978) met als ambivalent hoofdthema 'afkomst'. 
Speelduur: 8:15. Boeknummer: 304317. 

11: Poëziebundels 

Martinus Nijhoff. Verzamelde gedichten. Leeseditie van het dichtwerk van de 
Nederlandse letterkundige (1894-1953). 
Speelduur: 8:32. Boeknummer: 304037. 

12: Reisverhalen 

Jan Brokken. Het eiland van Jean Rhys: een reis naar de bron van haar 
schrijverschap. Verslag van een speurtocht naar de bronnen van de roman “Wide 
Sargasso Sea" van Jean Rhys (1890-1979) op het Caribische eiland Dominica. 
Speelduur: 4:31. Boeknummer: 304390. 

13: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Kate Elizabeth Russell. Mijn duistere Vanessa. Vertaald uit het Engels. 
Tienerherinneringen van Vanessa aan haar verhouding met een leraar. 
Speelduur: 14:17. Boeknummer: 304129. 
 
Anne Tyler. Een rooie aan de kant van de weg. Vertaald uit het Engels. Als een 
man wordt geconfronteerd met een jongen die denkt dat hij zijn zoon is uit een 
eerdere relatie, leidt dat tot problemen met zijn huidige vriendin. 
Speelduur: 4:36. Boeknummer: 304250. 
 
Berber Kapitein. Aarzelsnede. Een aankomend kinderarts komt voor moeilijke 
beslissingen te staan als zij een meisje met een geheimzinnige ziekte moet 
behandelen en de ouders niet willen meewerken. 
Speelduur: 7:41. Boeknummer: 304414. 
 
Christy Lefteri. De bijenhouder van Aleppo. Vertaald uit het Engels. Nuri, 
professioneel bijenhouder in Aleppo, besluit na het uitbreken van de oorlog waarin 
hun kind omkomt naar Europa te vluchten. 
Speelduur: 9:22. Boeknummer: 304074. 
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Gianfranco Calligarich. De laatste zomer in de stad. Vertaald uit het Italiaans. 
Bekroond met de Deutscher Buchpreis, 2019. Loser Leo Gazzara leeft in Rome op 
de 'kliekjes' van anderen: rotbaantjes, een geleend flatje, de afgedankte vriendinnen, 
maar dan wordt hij verliefd op de verknipte Arianna, waarmee zijn poging tot afzijdig 
blijven in gevaar komt. 
Speelduur: 5:48. Boeknummer: 304086. 
 
Kees Van Beijnum. 23 seconden. In de zoektocht naar haar identiteit keert een 
jonge schrijfster terug naar de Amsterdamse Wallen, waar ze haar jeugd doorbracht, 
en stuit ze op het raadsel van de nooit volledig opgehelderde moord op haar moeder, 
een raamprostituee. 
Speelduur: 10:53. Boeknummer: 304112. 
 
Pascal Mercier. Het gewicht van de woorden. Vertaald uit het Duits. Als bij een 
uitgever van in de zestig een dodelijke hersentumor wordt vastgesteld, verkoopt hij 
zijn uitgeverij in Italië en keert terug naar Londen om zich te verzoenen met zijn 
naderende dood, maar dan blijkt dat de diagnose op een vergissing berust. 
Speelduur: 20:57. Boeknummer: 304113. 
 
Minka Nijhuis. Gekkenwerk: de zorgvuldig bewaarde geheimen van een 
oorlogsjournalist. Een oorlogscorrespondente schrijft 25 jaar lang brieven aan haar 
neef waarin zij verslag doet van wat zij meemaakt in conflictgebieden. 
Speelduur: 10:12. Boeknummer: 304144. 
 
Wim Daniëls. Quarantaine. Een man en een vrouw nemen onafhankelijk van elkaar 
hun intrek in een verlaten bungalowpark en krijgen te maken met het coronavirus. 
Speelduur: 4:46. Boeknummer: 304160. 
 
Jan-Philipp Sendker. De herinneringen van het hart. Vertaald uit het Duits. Een 
12-jarige jongen die bij zijn oom in een Birmees bergdorp woont, krijgt na lang 
aandringen het bijzondere verhaal van zijn ouders te horen. 
Speelduur: 7:58. Boeknummer: 304166. 
 
Alice Hoffman. De wereld die we kenden. Vertaald uit het Engels. Drie jonge 
vrouwen en een golem, een beschermend wezen van klei, proberen in Frankrijk aan 
het nazi-regime te ontkomen.  
Speelduur: 10:40. Boeknummer: 304181. 
 
Aziza El Baraka. De betekenis van liefde. Op haar sterfbed blikt een vrouw terug 
op haar huwelijken en de liefde die ze in haar leven heeft gekend. 
Speelduur: 5:09. Boeknummer: 304251. 
 
Tessa IJzermans. Het houten bestek. Een dochter van een verzetsstrijder ontdekt 
de gruwelen die haar vader in Duitse werkkampen meemaakte. 
Speelduur: 8:54. Boeknummer: 304252. 
 
Elizabeth Musser. Het beloofde land. Vertaald uit het Engels. Drie verschillende 
vrouwen leggen samen met de zoon van een van hen de pelgrimsroute Camino de 
Santiago af en die wandeltocht verandert hun leven. 
Speelduur: 14:39. Boeknummer: 304356. 
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Tim Finch. Vredesbesprekingen. Vertaald uit het Engels. Een ervaren diplomaat 
moet zien om te gaan met het verlies van zijn vrouw, terwijl hij bij de internationale 
vredesbesprekingen die hij leidt juist zijn emoties moet verbergen. 
Speelduur: 5:51. Boeknummer: 304446. 
 
Bianca Pitzorno. De stof in haar handen. Vertaald uit het Italiaans. Aan het begin 
van de 20e eeuw werkt een jonge vrouw op Sardinië als naaister en strijdt zij voor 
haar onafhankelijkheid. 
Speelduur: 8:08. Boeknummer: 304221. 

14: Romantische boeken  

Nicholas Sparks. De lange tocht. Vertaald uit het Engels. Twee Amerikaanse 
liefdesgeschiedenissen, een van een ouder paar kunstliefhebbers en een van een 
jonger stelletje, komen uiteindelijk bij elkaar. 
Speelduur: 14:51. Boeknummer: 304055. 
 
Danielle Steel. De hertogin. Vertaald uit het Engels. Als een jonge Engelse vrouw 
door haar halfbroers uit haar kasteel wordt gezet, zet ze in het 19e-eeuwse Parijs 
een luxe bordeel op, maar het ongeluk blijft haar achtervolgen. 
Speelduur: 11:02. Boeknummer: 304079. 
 
J.A. Redmerski. Nu of nooit. Vertaald uit het Engels. Deel 1 van de  
Camryn & Andrew-reeks. Een jonge vrouw gaat na veel tegenslag op reis om zichzelf 
te ontdekken; onderweg ontmoet ze een jongeman die ook veel last met zich 
meedraagt. 
Speelduur: 12:02. Boeknummer: 304137. 
 
Toshikazu Kawaguchi. Voordat de koffie koud wordt. Vertaald uit het Japans. In 
een koffiehuis in Tokio kunnen klanten, mits ze aan vijf voorwaarden voldoen, aan 
één bepaald tafeltje reizen naar het verleden maken die duren totdat de koffie koud 
wordt. 
Speelduur: 6:41. Boeknummer: 304231. 
 
Holly Miller. Een glimp van jou. Vertaald uit het Engels. Kan Joel de liefde met 
Callie toelaten, terwijl hij weet wat haar te wachten staat? 
Speelduur: 11:38. Boeknummer: 304258. 
 
Abbi Glines. Losgeslagen. Vertaald uit het Engels. De levens van Jess en Jason 
zijn zo verschillend dat een relatie onmogelijk lijkt. 
Speelduur: 7:58. Boeknummer: 304283. 
 
Heidi Chiavaroli. De theekist. Vertaald uit het Engels. Twee vrouwen, die in 
verschillende eeuwen leven, zijn met elkaar verbonden door een geheim. 
Speelduur: 12:31. Boeknummer: 304290. 
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15: Satiren  

Dave Eggers. De kapitein en de Glory. Vertaald uit het Engels. De nieuwe kapitein 
van de Glory heeft eigenlijk helemaal geen zin in het besturen van het schip en laat 
zich liever leiden door stemmen uit het ventilatiekanaal en door buitenlandse piraten. 
Speelduur: 2:42. Boeknummer: 304114. 

16: Streek- en familieromans  

Melanie Dobson. Tot ik je vind. Vertaald uit het Engels. Een oude man die het 
einde van zijn leven voelt naderen, vraagt een journaliste en een advocaat om zijn 
jeugdvriendin op te sporen, die hij tijdens de Tweede Wereldoorlog uit het oog is 
verloren.  
Speelduur: 12:35. Boeknummer: 304069. 
 
Sarah Morgan. Winter in Schotland. Vertaald uit het Engels. De drie zussen van 
een Schots gezin hebben allemaal zo hun eigen problemen en beslommeringen die 
het vieren van een gezellige kerst nogal in de weg staan. 
Speelduur: 11:57. Boeknummer: 304107. 
 
Gerda Van Wageningen. De dochter van de lichtwachter. Deel 1 van de 
Vuurtoren-trilogie. Het leven van een vuurtorenwachter en zijn gezin in 1915 in 
Haamstede. 
Speelduur: 7:31. Boeknummer: 304329. 
 
Clemens Wisse. Hoeve Westergaarde. Een boer, vader van vier kinderen, gaat 
ervan uit dat hij door een van hen zal worden opgevolgd, maar zij kiezen een andere 
weg. 
Speelduur: 6:19. Boeknummer: 304366. 

17: Thrillers  

Rosamund Lupton. Zusje. Vertaald uit het Engels. Wanneer een jonge vrouw dood 
wordt gevonden in een Londens flatgebouw, is iedereen ervan overtuigd dat ze 
zelfmoord heeft gepleegd, behalve haar zus. 
Speelduur: 12:52. Boeknummer: 304043. 
 
Deepa Anappara. Djinn patrouille op de Paarse Lijn. Vertaald uit het Engels. Een 
negenjarig Indiaas jongetje gaat op zoek naar een verdwenen klasgenoot en stuit op 
de grimmige waarheid achter de verdwijning. 
Speelduur: 11:46. Boeknummer: 304134. 
 
Corine Hartman. In vrije val. Deel 2 van de Faye van Laar-reeks. Faye van Laar 
helpt een voor moord gezochte ex-militair. Beiden hebben psychiatrische problemen. 
Speelduur: 12:08. Boeknummer: 304169. 
 
C.J. Tudor. De anderen. Vertaald uit het Engels. Gabe Forman krijgt te horen dat 
zijn vrouw en kind zijn vermoord maar hoe kan hij dan op weg naar huis zijn 
dochtertje hebben gezien? 
Speelduur: 10:45. Boeknummer: 304174. 
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Thomas Erikson. Illusies. Vertaald uit het Zweeds. Een vooraanstaand 
gedragskundige helpt de politie met zijn kennis over persoonlijkheidstypen bij het 
oplossen van moorden, chantage en een verdwijning. 
Speelduur: 14:53. Boeknummer: 304179. 
 
Douglas Preston. Gevaarlijke stroming. Vertaald uit het Engels. Als op een 
eilandje voor de kust van Florida tientallen afgehakte voeten, nog in hun schoen, 
aanspoelen, krijgt de onervaren plaatselijke politie hulp van speciaal agent 
Pendergast van de FBI. 
Speelduur: 13:53. Boeknummer: 304225. 
 
Jeroen Windmeijer. De Genesissleutel. Een Nederlandse toeristengids en zijn 
Peruaanse collega worden het middelpunt in een zaak over de Bijbel, schepping en 
ufo's. 
Speelduur: 15:20. Boeknummer: 304307. 
 
Linda Van Rijn. Familiediner. Het luxe kerstdiner van de familie Tichelaar loopt 
anders dan verwacht als de jongste zoon niet komt opdagen en alle familieleden zo 
hun eigen vermoeden hebben waarom niet.  
Speelduur: 3:02. Boeknummer: 304388. 
 
Ted Dekker. Het rode koord. Vertaald uit het Engels. Een religieuze gemeenschap 
heeft zich teruggetrokken achter het rode koord als bescherming tegen het kwaad, 
maar Grace en haar broer Jamie gaan op onderzoek uit, voorbij het rode koord. 
Speelduur: 12:36. Boeknummer: 304430. 
 
Kiki Van Dijk. Gstaad. Als de directrice van een school wordt vermoord, besluit 
journaliste Puck de culinaire persreis te laten schieten en gaat op onderzoek uit.  
Speelduur: 6:40. Boeknummer: 304439. 

18: Waargebeurd  

Natascha Van Weezel. Nooit meer Fanta: het jaar dat mijn vader overleed. 
Persoonlijk verslag van de schrijfster over de ziekte en het overlijden van haar vader 
en over haar eigen rouwproces. 
Speelduur: 5:05. Boeknummer: 304143. 
 
Chanel Miller. Ik heb een naam. Vertaald uit het Engels. De ervaringen van een 
jonge Amerikaanse vrouw die wordt aangerand als ze na een feestje bewusteloos 
raakt en de gevolgen daarvan voor haar leven. 
Speelduur: 15:11. Boeknummer: 304193. 
 
Kerry Irving. Max de wonderhond. Vertaald uit het Engels. Als Kerry Irving na een 
auto-ongeluk in 2006 zijn baan verliest en depressief wordt, helpt zijn hond Max hem 
door de moeilijke periode heen.  
Speelduur: 6:45. Boeknummer: 304309. 
 
 



10 
 

19: Boeken voor jongvolwassenen  

Latoya Morris. Gebroken adem. Zoals elk jaar brengt Patrick (19) met zijn familie 
de vakantie door in Ierland in het hotel van hun oom en tante. Hij raakt in de ban van 
Morgayne, een mooie, mysterieuze vrouw. Wat heeft zij te maken met alle vreemde 
natuurverschijnselen die ineens plaatsvinden, en met de angstaanjagende 
plaatselijke legende? 
Speelduur: 6:11. Boeknummer: 304167. 
 
Antonia Michaelis. Nashville. Vertaald uit het Duits. Svenja (18) verhuist naar 
Tübingen om geneeskunde te gaan studeren. In het gemeubileerde appartement 
heeft zich een verwaarloosde jongen verstopt, die niet praat. Svenja laat hem daar 
wonen en wint langzaam Nashvilles vertrouwen. Als een dakloze vrouw wordt 
vermoord, vreest Svenja dat Nashville ermee te maken heeft.  
Speelduur: 15:25. Boeknummer: 304101. 
 
Chinouk Thijssen. Dubbelleven. Ivy (17, ik-persoon) wil heel graag modeontwerper 
worden. Als ze Sander leert kennen, wordt ze heel snel verliefd op hem. Haar 
vriendinnen waarschuwen haar, maar Ivy is verliefd en vertrouwt Sander volledig. 
Maar verdient Sander dat vertrouwen wel? 
Speelduur: 6:50. Boeknummer: 304163. 

Deel 2: Informatieve boeken 

1: Criminaliteit en justitie  

Barry Levine. De spin: in het criminele web van Jeffrey Epstein en Ghislaine 
Maxwell. Vertaald uit het Engels. Biografie van de Amerikaanse miljonair, die 
jarenlang meisjes en jonge vrouwen misbruikte en na zijn arrestatie zelfmoord 
pleegde in zijn cel, en van zijn handlangster. 
Speelduur: 12:20. Boeknummer: 304434. 

2: Eten en drinken 

Yvette Van Boven. Home made basics: makkelijke recepten voor elke dag die 
echt iedereen kan maken. Een inspiratieboek voor iedereen die graag de basis van 
het koken wil leren en alles zelf wil kunnen maken. 
Speelduur: 9:44. Boeknummer: 304357. 
 
Milou Van der Will. Vegan east: plantaardige gerechten uit de oosterse keuken. 
Van streetfood tot basisreceptuur, van spicy tot lichtvoetige Aziatische salades en 
zoet: 'Vegan East' biedt 80 oosterse vegangerechten, bomvol smaak, die bovendien 
razendsnel op tafel staan. 
Speelduur: 3:36. Boeknummer: 304394.  
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3: Geschiedenis  

Will Hunt. Ondergronds: een kleine geschiedenis van de verborgen werelden 
onder onze voeten. Vertaald uit het Engels. Een kleine geschiedenis van de 
verborgen werelden onder onze voeten. 
Speelduur: 8:39. Boeknummer: 304138. 
 
Ben Hubbard. Vergif: de geschiedenis van drankjes, poeders en vergiftiging. 
Vertaald uit het Engels. De geschiedenis van drankjes poeders en vergiftiging. 
Speelduur: 6:11. Boeknummer: 304368. 
 
Bas Von Benda-Beckmann. Na het Achterhuis: Anne Frank en de andere 
onderduikers in de kampen. Onderzoek naar wat er gebeurde met Anne Frank en 
de andere onderduikers in het Achterhuis na hun arrestatie in augustus 1944. 
Speelduur: 13:51. Boeknummer: 304417. 
 
Rian Verhoeven. Anne Frank was niet alleen: het Merwedeplein, 1933-1945. 
Geschiedenis van de bewoners van het Amsterdamse Merwedeplein voor en tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, waaronder Anne Frank, haar familie en een aantal andere 
joodse bewoners die slachtoffer werden van de vervolging. 
Speelduur: 10:39. Boeknummer: 304115. 

4: Gezondheid  

Anna Raymann. Lieve help!: steunen en gesteund worden bij chronische pijn 
en ander onzichtbaar leed. Hulpboek over relaties voor iedereen die zelf, of in zijn 
omgeving, te maken heeft met chronische pijn.  
Speelduur: 7:20. Boeknummer: 304295. 
 
Hester Oldenburg. Alles over borstkanker. Aandacht voor het ontstaan en verloop 
van borstkanker, de mogelijke behandelingen en mogelijkheden voor reconstructie, 
de invloed van deze ziekte op het leven van de vrouwen en hun naasten. 
Speelduur: 13:02. Boeknummer: 304362. 
 
Iris Sommer. Het vrouwenbrein. Onderzoek naar de aard en ontwikkeling van het 
vrouwenbrein en de verschillen met hersenen van mannen. 
Speelduur: 8:42. Boeknummer: 304335. 
 
Jenna Macciochi. De kracht van immuniteit. Vertaald uit het Engels. Immunoloog 
dr. Jenna Macciochi ontkracht populaire mythes met wetenschappelijke kennis over 
immuniteit. 
Speelduur: 11:45. Boeknummer: 304159. 
 
Fernando Ricksen. De finale strijd: leven met ALS. Verhalen en anekdotes over 
de laatste levensjaren van de Nederlandse profvoetballer Fernando Ricksen (1976-
2019), vanaf het moment dat hij de diagnose van de spierziekte ALS kreeg in 2013 
tot zijn dood in 2019. 
Speelduur: 7:15. Boeknummer: 304200. 
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5: Kunst en vrije tijd 

Robert Haagsma. Rob de Nijs: 't is mooi geweest: lofzang op het leven. 
Levensverhaal van de Nederlandse popster Rob de Nijs (1942) verteld aan de hand 
van zijn laatste album. 
Speelduur: 4:43. Boeknummer: 304429. 
 
Holly George-Warren. Janis: haar leven en muziek. Vertaald uit het Engels. 
Biografie van Janis Joplin (1943-1970), een van de meest invloedrijke 
blueszangeressen uit de jaren zestig, op jonge leeftijd overleden aan een overdosis 
heroïne.  
Speelduur: 14:48. Boeknummer: 304132. 
 
Ernestine Brikkenaar van Dijk. Maestro: Het onvoorstelbare leven van de violist 
Paul Godwin. Biografie van de Pools-joodse violist Paul Godwin (1902-1982). 
Speelduur: 8:56. Boeknummer: 304207. 

6: Landen, volkeren en reizen 

Frank Van Rijn. De magische vijfduizendmetergrens: een avontuurlijke reis 
door Argentinië, Chili, Bolivia en Peru. Verslag van een fietstocht door Zuid-
Amerika. 
Speelduur: 8:16. Boeknummer: 304395. 

7: Maatschappij  

Rudy O. Asibey. Ik hoop: opgroeien als zwarte vrouw in Nederland. Rudy neemt 
ons mee naar haar jeugd door middel van passages uit haar dagboek en schetst een 
pijnlijk beeld van het Nederland waarin ze is opgegroeid. 
Speelduur: 2:51. Boeknummer: 304343. 
 
Ivan Jablonka. Mannen die deugen: op zoek naar een nieuwe vorm van 
mannelijkheid. Vertaald uit het Frans. Pleidooi voor een grondige herziening van het 
traditionele en achterhaalde idee van mannelijkheid.  
Speelduur: 19:18. Boeknummer: 304367. 
 
Ferry Zandvliet. Souvenirs: beter na Bataclan. Persoonlijk verslag van een 
Nederlandse overlevende van de aanslag op concertzaal Bataclan in Parijs (2015) 
en de verwerking van het psychische trauma dat hij daardoor opliep. 
Speelduur: 11:30. Boeknummer: 304405. 

8: Natuur, planten en dieren  

Jan Van Hooff. Gebiologeerd: wat een leven lang apen kijken mij leerde over de 
mensheid - en mezelf. Autobiografie van primatoloog Jan van Hooff met het accent 
op zijn werk. 
Speelduur: 9:10. Boeknummer: 304105. 
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9: Politiek 

Heidi Blake. From Russia with blood: de moordcampagne van het Kremlin en 
Poetins geheime oorlog tegen het Westen. Journalistiek onderzoek naar de 
achtergronden en het verband tussen vijftien moorden op naar het Westen 
uitgeweken politieke tegenstanders van de Russische president Vladimir Poetin. 
Speelduur: 13:07. Boeknummer: 304121. 
 
Barack Obama. Een beloofd land. Vertaald uit het Engels. Eerste deel van de 
memoires van de Democratische politicus (1961), de eerste zwarte president van de 
Verenigde Staten (2009-2017).  
Speelduur: 35:11. Boeknummer: 304093. 
 
Robert Medaer. Diep in Congo: hoop voor Kahemba. De auteur beschrijft zijn 
belevenissen als station commander van een VN post in het noorden van Angola in 
de tumultueuze periode voorafgaand aan de eerste democratische verkiezingen ooit 
gehouden in Angola in 1992. 
Speelduur: 15:07. Boeknummer: 304247. 

10: Psychologie 

Vera Spaans. Te laat: waarom je nooit zomaar te vroeg of te laat bent. Journalist 
doet onderzoek naar het waarom van te vroeg of te laat komen. 
Speelduur: 5:35. Boeknummer: 304443. 
 
Petra Van der Heiden. Liefdesverdriet: zeven bijzondere ontmoetingen met 
jezelf. Zeven bijzondere ontmoetingen met jezelf die helpen om de storm van 
emoties te doorstaan waar je in belandt als je relatie verbroken is. 
Speelduur: 4:50. Boeknummer: 304284. 
 
Manu Keirse. Stil verdriet: troostende teksten over afscheid nemen. Handreiking 
bij verlies en rouw. 
Speelduur: 1:30. Boeknummer: 304426. 

11: Religie en spiritualiteit  

Casper Ter Kuile. De kracht van het ritueel: hoe je van een gewone, alledaagse 
gebeurtenis een onvergetelijke ervaring maakt. Pleidooi voor een herwaardering 
van het ritueel in de moderne samenleving. 
Speelduur: 7:51. Boeknummer: 304243. 
 
Tom Wright. God en de pandemie: een theologisch reflectie op het coronavirus 
en wat volgt. Vertaald uit het Engels. Een theologische reflectie op het coronavirus 
en wat volgt. 
Speelduur: 2:39. Boeknummer: 304333. 
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12: Sport  

Mart Smeets. Stille sport: sportverhalen. Verslagen van de auteur over het jaar 
2020, waarin veel van de sportevenementen niet door gingen. 
Speelduur: 8:42. Boeknummer: 304412. 

13: Taal en literatuur 

Marjolein Westerterp. Mensen, het is lastig maar het kan…: de woorden van 
Jan Terlouw. Schets van het leven en gedachtegoed van Jan Terlouw (1931), 
schrijver en voormalig politicus van D66, in de vorm van interviews. 
Speelduur: 4:48. Boeknummer: 304387. 


