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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 

Esther Safran Foer. Ik wil je laten weten dat we er nog zijn: memoir. Vertaald uit 
het Engels. Familiegeschiedenis over de tijdens de Tweede Wereldoorlog 
uitgemoorde Oekrainse voorouders van de joodse schrijfster. 
Speelduur: 7:49. Boeknummer: 304578. 
 
Alice Schwarz. Zo'n genie ben je nu ook weer niet: Harry Mulisch en de brieven 
van zijn ouders. Biografie van Harry Mulisch aan de hand van de brieven die zijn 
ouders, met name zijn moeder, aan hem schreven. 
Speelduur: 11:43. Boeknummer: 304722. 
 
Bernard Mestriz. Bernie's oorlog: dagboek van een Joodse boerenknecht: 1942 
- 1945. Het dagboek van een Joodse jongen die gedurende de Tweede 
Wereldoorlog was ondergedoken bij verschillende boerderijen in de Achterhoek. 
Speelduur: 11:12. Boeknummer: 304724. 
 
Ingrid Von Oelhafen. Niemands kind: ik groeide op in Hitlers project 
'Lebensborn'. Vertaald uit het Engels. Persoonlijk relaas van een vrouw die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog als baby bij haar biologische ouders door de Duitsers werd 
weggehaald vanwege haar raskenmerken en belandde bij Duitse adoptieouders. 
Speelduur: 9:27. Boeknummer: 304748. 

2: Biografische romans 

Gregor Vincent. De man die Nagasaki overleefde: het ongelooflijke verhaal van 
soldaat Dick Büchel van Steenbergen. Levensverhaal van een Nederlandse 
overlevende van de Japanse kampen in Nederlands-Indië en de atoombomaanval op 
Nagasaki tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Speelduur: 11:35. Boeknummer: 304568. 
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3: Chicklit 

Jette Schröder. Gek van jou! Een jonge vrouw komt op een keerpunt in haar leven 
door een reportage die zij moet maken. 
Speelduur: 7:50. Boeknummer: 304576. 
 
Lucy Dillon. Mijn grootste wens. Vertaald uit het Engels. Als een weduwe 
onverwachts de kinderen van haar broer, die gaat scheiden van zijn vrouw, over de 
vloer krijgt, vindt ze dat leuker dan verwacht, maar ook ontdekt ze dat ze meer met 
haar schoonzus gemeen heeft dan ze dacht. 
Speelduur: 14:46. Boeknummer: 304581. 
 
Marijke Vos. Van Chanel naar flanel. Als een jonge vrouw haar luxe leventje waarin 
ze zichzelf is kwijtgeraakt zat is, vlucht ze naar Canada om een nieuw leven op te 
bouwen. 
Speelduur: 7:48. Boeknummer: 304816. 

4: Columns 

Youp Van 't Hek. In corontaine. De columns verschenen eerder in NRC 
Handelsblad. Verzameling columns van Youp van 't Hek, geschreven in het jaar dat 
het coronavirus een groot deel van de actualiteit bepaalde. 
Speelduur: 4:11. Boeknummer: 304647. 

5: Dagboeken 

Norbert Scheuer. Winterbijen. Vertaald uit het Duits. Een ontslagen geschiedenis- 
en latijndocent en gepassioneerd imker uit de Eiffel komt aan het eind van de 
Tweede Wereldoorlog door zijn geheime transport van joodse vluchtelingen, zijn 
epilepsie en overspeligheid in steeds grotere problemen terecht. 
Speelduur: 7:16. Boeknummer: 304625. 

6: Detectives  

Chris McGeorge. Op slot. Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw wordt tot 
levenslang veroordeeld voor de moord op twee kinderen, maar ze blijft volhouden dat 
ze onschuldig is. 
Speelduur: 10:14. Boeknummer: 304691. 

7: Familiekronieken 

Sarah Lark. Het familiegeheim. Vertaald uit het Duits. Een journaliste verdiept zich 
in onopgeloste moorden in Nieuw-Zeeland en raakt verwikkeld in de 
familiegeschiedenis van een Maori-prinses. 
Speelduur: 19:27. Boeknummer: 304705. 
 
 
 



4 
 

Siri Ranva Hjelm Jacobsen. Eiland. Vertaald uit het Deens. De geschiedenis van 
drie generaties van een Faeröer-familie, waarvan de eerste generatie naar 
Denemarken verhuist maar zich daar nooit echt thuis voelt, en de derde generatie die 
in Denemarken opgroeit met heimwee naar de Faeröer-eilanden. 
Speelduur: 4:28. Boeknummer: 304855. 

8: Fantasy 

Nora Roberts. Ontwaken. Vertaald uit het Engels. Deel 1 van de Drakenhart-trilogie. 
Een Amerikaanse lerares komt door een onverwachte ontdekking over haar vader in 
Ierland terecht waar ze betrokken wordt in een wereld vol magie. 
Speelduur: 16:22. Boeknummer: 304783. 

9: Griezelromans  

Max Brooks. In de val. Vertaald uit het Engels. Als een vulkaan uitbarst raken de 
bewoners van een kleine gemeenschap in de wilde natuur volledig afgesloten van de 
buitenwereld. 
Speelduur: 11:20. Boeknummer: 304633. 

10: Historische romans 

Joseph Roth. Radetzkymars. Vertaald uit het Duits. Het verval en de ineenstorting 
van het Oostenrijkse keizerrijk vindt zijn weerslag in de opkomst en ondergang van 
een officiersfamilie voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Speelduur: 15:31. Boeknummer: 304567. 
 
Sana Valiulina. Een wolf bij zijn oren pakken. Geïnspireerd op het personage Jack 
Ryan uit de thrillers van Tom Clancy. Keizer Tiberius, de opvolger van de grote 
keizer Augustus, heeft te maken met een machtsstrijd en ingewikkelde 
familieverbanden. 
Speelduur: 9:53. Boeknummer: 304583. 
 
Matteo Strukul. De zeven dynastieën. Vertaald uit het Italiaans. De allianties, het 
verraad, de intriges en onderhandelingen van zeven families die in het Italië van de 
vijftiende eeuw in evenveel Italiaanse stadstaten heersten. 
Speelduur: 17:56. Boeknummer: 304639. 
 
Lisa Wingate. Verloren familie. Vertaald uit het Engels. In Louisiana rond 1875 gaat 
een vrije vrouw op zoek naar haar familieleden die als slaven werden verkocht. In 
1980 komt een lerares op haar spoor en legt het verhaal van haar en haar familie 
bloot. 
Speelduur: 15:47. Boeknummer: 304644. 
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11: Humoristische romans 

Gill Sims. Waarom het mama geen zak kan schelen. Vertaald uit het Engels. Na 
een uit de hand gelopen huwelijkstherapiesessie verhuist Elly met haar twee moeilijk 
hanteerbare pubers naar het platteland, waar het leven echter niet zo Instagram-
waardig is als gedacht. 
Speelduur: 12:00. Boeknummer: 304610. 

12: Ideeënliteratuur 

Claudio Magris. Donau: biografie van een rivier. Vertaald uit het Italiaans. 
Overpeinzingen door de Italiaanse filosoof en germanist over de cultuur, literatuur, 
geschiedenis en filosofie van Midden-Europa tijdens een reis langs de Donau. 
Speelduur: 19:27. Boeknummer: 304766. 

13: Novellen 

Yasushi Inoue. Twee novellen. Twee verhalen, de een over een professor en de 
ander over een kleine zwendelaar, die vasthielden aan hun eigen keuzes, met 
tragische gevolgen. 
Speelduur: 3:52. Boeknummer: 304812. 

14: Ontwikkelingsromans 

Rachel Linden. Dans van de bijen. Vertaald uit het Engels. Na een verbroken 
relatie gaat de 26-jarige Mia met een hulporganisatie mee naar India en Hongarije. 
Speelduur: 10:26. Boeknummer: 304609. 
 
Walter Van den Berg. Ruimte. Een succesvolle schrijver van een zelfhulpboek voor 
mannen wordt in een bekend praatprogramma geconfronteerd met de zelfdoding van 
een van zijn lezers. 
Speelduur: 7:05. Boeknummer: 304638. 
 
Joanna Glen. De andere helft van Augusta Hope. Een hervertelling van Beauty 
and the beast (Belle en het beest). Vertaald uit het Engels. Een Engels meisje, de 
helft van een tweeling, dat op zoek is naar zichzelf en de plek waar ze zich thuis 
voelt, beschouwt Burundi als haar thuisland. 
Speelduur: 10:39. Boeknummer: 304664. 

15: Reisverhalen 

Marco Van Houwelingen. De dagen samen. De band tussen twee broers (een 
tweeling) die lichamelijk op elkaar lijken, maar psychisch elkaars tegenpolen zijn, 
blijkt onverbrekelijk ondanks emotionele conflicten. 
Speelduur: 10:31. Boeknummer: 304719. 
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16: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Martijn Simons. De Hollandse droom. Een rechter die droomt van het 
ministerschap ziet zijn droom door verschillende ontwikkelingen in gevaar komen. 
Speelduur: 14:21. Boeknummer: 304586. 
 
Renée Kapitein. Waarom we huizen bouwen. Een jonge vrouw wordt verliefd op 
een man die op een parkeerplaats kampeert om een kavel te bemachtigen voor zijn 
droomhuis. 
Speelduur: 7:15. Boeknummer: 304588. 
 
Laura Freudenthaler. Fantoomliefde. Vertaald uit het Duits. Een veertigjarige 
pianiste verdenkt haar man ervan dat hij vreemdgaat. 
Speelduur: 5:12. Boeknummer: 304615. 
 
Emy Koopman. Het boek van alle angsten. Twee jongeren evolueren van 
onschuldige studenten naar slachtoffers van een pestkopmaatschappij. 
Speelduur: 9:54. Boeknummer: 304617. 
 
Philip Snijder. Het smartlappenkwartier. Een man blikt terug op zijn jeugd in een 
Amsterdamse volksbuurt. 
Speelduur: 5:57. Boeknummer: 304667. 
 
Tynke Hiemstra. Rook. Als een bekend acteur in het openbaar aan de schandpaal 
wordt genageld vanwege seksueel overschrijdend gedrag, komen hij en zijn gezin 
onder zware druk te staan. 
Speelduur: 7:18. Boeknummer: 304671. 
 
Paula Dukker. Alle luiken gesloten. Als een jonge vrouw uit een katholiek gezin 
verliefd wordt op een niet-katholieke man geeft dat grote problemen met haar familie. 
Speelduur: 4:38. Boeknummer: 304711. 
 
Candice Carty-Williams. Queenie. Vertaald uit het Engels. Een jaar uit het leven 
van een jonge Londense vrouw van Jamaicaanse afkomst, die worstelt met haar 
verleden en haar identiteit. 
Speelduur: 10:23. Boeknummer: 304726. 
 
Achilles Cools. De liereman. De liefde die een man voelt voor dieren, natuur en 
medemensen brengt hem vaak in moeilijke situaties. 
Speelduur: 9:04. Boeknummer: 304774. 
 
Kathryn Hughes. De brief. Vertaald uit het Engels. Een vrouw die het in 1973 in 
haar huwelijk niet makkelijk heeft, doet haar best om een gevonden, nooit verstuurde 
brief uit 1939 alsnog bij de geadresseerde te brengen. 
Speelduur: 10:12. Boeknummer: 304779. 
 
Patty Harpenau. De stad van heimwee. Dolf Hoffman ontdekt het nazi-verleden van 
zijn familie en wil dat wereldkundig maken. Hij vlucht naar New York, neemt de naam 
Max Müller aan en ontmoet, nietsvermoedend, zijn echte familie. 
Speelduur: 8:06. Boeknummer: 304797. 
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Miriam Toews. Wat ze zeiden. Vertaald uit het Engels. Een groep vrouwen in een 
mennonietengemeenschap in Bolivia wordt jarenlang 's nachts gedrogeerd en 
seksueel misbruikt. 
Speelduur: 6:45. Boeknummer: 304808. 

17: Romantische boeken 

Marina Folkers. Meer dan ooit. Een jonge vrouw probeert na de dood van haar man 
een nieuw leven op te bouwen. 
Speelduur: 8:33. Boeknummer: 304570. 
 
Kim Vogel Sawyer. Een zijden draad. Vertaald uit het Engels. Als de 18-jarige 
Laurel in 1895 een personeelsadvertentie voor een zijdewever leest, ziet ze daarin 
een kans om haar toekomst zeker te stellen. 
Speelduur: 14:50. Boeknummer: 304577. 
 
Kate Eberlen. Dansen op de Piazza Navona. Vertaald uit het Engels. Twee jonge 
Britten, Alf en Letty, ontmoeten elkaar bij een cursus Italiaans in Rome en delen een 
liefde voor dans, maar staat hun verleden de liefde tussen hen niet in de weg? 
Speelduur: 13:09. Boeknummer: 304606. 
 
Jenny Bayliss. Twaalf dagen voor kerst. Vertaald uit het Engels. Op zoek naar de 
ware partner besluit een succesvolle jonge vrouw mee te doen aan een 12-dates 
arrangement voor Kerst. 
Speelduur: 13:49. Boeknummer: 304704. 
 
Meghan Quinn. Op slag verliefd. Vertaald uit het Engels. Deel 1 van de Brentwood-
reeks. Als een jongeman als een blok valt voor een jonge vrouw, heeft zij alleen 
vriendschap te bieden. 
Speelduur: 10:11. Boeknummer: 304713. 
 
Julie Klassen. Het strand van de verloren schatten. Vertaald uit het Engels. Als 
begin 19e eeuw een gewonde schipbreukeling aan de kust van Cornwall aanspoelt, 
ontfermt een jonge vrouw zich over hem. 
Speelduur: 13:03. Boeknummer: 304752. 

18: Sciencefiction 

Cixin Liu. Het drielichamenprobleem. Vertaald uit het Chinees. Deel 1 van de 
reeks ‘Het drielichamenprobleem’. Ye Wenjie ziet haar professor vermoord worden 
en wordt zelf naar een werkkamp gestuurd. De tweede verhaallijn speelt 40 jaar later 
en volgt de nano-ingenieur Wang die betrokken wordt bij de moord op 
vooraanstaande wetenschappers. 
Speelduur: 13:13. Boeknummer: 304659. 
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19: Sprookjes 

Kader Abdolah. 1001 nacht: een hervertelling. Hervertelling van de verhalen uit 
1001 nacht. 
Speelduur: 16:07. Boeknummer: 304653. 

20: Streek- en familieromans  

Greetje Van den Berg. Eén vonk. Vlak voordat oma overleed, heeft ze Amanda een 
groot geheim verteld. Amanda heeft haar beloofd dat voor zich te houden, maar is zo 
geïntrigeerd dat ze daar niet in slaagt. 
Speelduur: 7:20. Boeknummer: 304580. 
 
Olga Van der Meer. Reis naar toen. Een vriendengroep gaat nog één keer samen 
op vakantie om herinneringen uit hun studietijd op te halen. 
Speelduur: 7:47. Boeknummer: 304598. 

21: Thrillers  

Marissa Stapley. De laatste toevlucht. Vertaald uit het Engels. Een artsenechtpaar 
biedt relatietherapie aan voor welgestelde echtparen in een paradijselijk resort in 
Mexico, maar dan vindt er een moord plaats. 
Speelduur: 9:52. Boeknummer: 304585. 
 
Jilliane Hoffman. Regels van het spel. Vertaald uit het Engels. Deel 4 van de C.J. 
Townsend-reeks. Een vrouwelijke procureur-generaal in Miami opent de jacht op 
vooraanstaande mannen die in een geheime club toekijken hoe jonge vrouwen 
worden verkracht en vermoord. 
Speelduur: 14:41. Boeknummer: 304593. 
 
Sarah Pinborough. Over haar lijk. Vertaald uit het Engels. Het huwelijk van Marcie 
en Jason komt door geheimen uit het verleden, de komst van de beeldschone Keisha 
en de moord op Jasons zakenpartner William onder grote druk te staan. 
Speelduur: 12:03. Boeknummer: 304680. 
 
Mattias Edvardsson. Goede buren. Vertaald uit het Zweeds. Als zijn vrouw is 
aangereden op hun woonerf, vraagt een man zich af wat er precies is gebeurd. 
Speelduur: 9:37. Boeknummer: 304690. 
 
Jaime Jo Wright. De kamer met de gesloten deur. Vertaald uit het Engels. Een 
moord uit 1946 blijkt in het heden voor raadselachtige gebeurtenissen te zorgen. 
Speelduur: 12:22. Boeknummer: 304696. 
 
Mike Maden. Vijandelijk contact. Vertaald uit het Engels. Deel van de Jack Ryan & 
co-reeks. Na het blokkeren van een wetsvoorstel tot plaatsing van een raketsysteem 
in Polen door een senator wordt Jack Ryan Jr., zoon van de president, naar Polen 
gestuurd voor onderzoek naar belastende informatie over de senator. 
Speelduur: 15:31. Boeknummer: 304710. 
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Roz Nay. Mijn allerliefste zusje. Vertaald uit het Engels. Alexandra heeft haar zus 
Ruth tien jaar niet gezien maar als Ruth zwanger op haar stoep staat, kan ze het niet 
over haar hart verkrijgen om haar weg te sturen. 
Speelduur: 7:33. Boeknummer: 304734. 
 
S.K. Tremayne. De assistent. Vertaald uit het Engels. Een vrouw wordt in een 
Londense flat zo erg bestookt en bedreigd door de huisrobots, dat ze begint te 
geloven dat ze net zo gek is als haar vader was, vlak voordat hij zelfmoord pleegde. 
Speelduur: 11:50. Boeknummer: 304809. 

22: Utopische / dystopische romans 

Maja Lunde. Het einde van de oceaan. Vertaald uit het Noors. In de toekomst 
waarin we kampen met droogte, vlucht een man met zijn gezin naar het noorden, 
maar onderweg raken ze gescheiden. 
Speelduur: 9:32. Boeknummer: 304663. 

23: Verhalen 

Geerten Meijsing. Zeven kerstvertellingen. Zeven uiteenlopende kerstverhalen 
over thema's als eenzaamheid, verdriet, donkere dagen, familie en samen zijn. 
Speelduur: 4:42. Boeknummer: 304758. 
 
Peter Van Duijvenboden. Rouwrandjes. De vijftien verhalen in de bundel 
Rouwrandjes bieden inkijkjes in de levens van anderen. Inkijkjes die verwondering 
oproepen en tegelijkertijd herkenning bieden. Ze gaan bijvoorbeeld over ouderdom, 
verval en de dood, maar ook over nood, gekte en ongerijmdheden. 
Speelduur: 3:35. Boeknummer: 304825. 
 
Nicole Krauss. Een man zijn. Vertaald uit het Engels. Tien verhalen over personen 
die worstelen met relaties en de eenzaamheid die daaruit ontstaat. 
Speelduur: 8:05. Boeknummer: 304833. 

24: Waargebeurd  

Sophie Zeestraten. Moederziel. Beschrijving van hoe je leven onbewust kan 
worden beïnvloed als je een trauma jarenlang wegstopt. 
Speelduur: 4:42. Boeknummer: 304622. 
 
Antoine Leiris. Het leven, daarna: memoir. Vertaald uit het Frans. 
Dagboekaantekeningen van een Franse journalist, die zijn vrouw in november 2015 
verloor bij de aanslag in het Bataclantheater in Parijs, over hoe hij tussen juli 2016 en 
juni 2019 hun tijdens de aanslag anderhalf jaar oude zoontje, in zijn eentje opvoedt. 
Speelduur: 4:01. Boeknummer: 304686. 
 
Jetske Van der Schaar. Eeuwige lente: leven met een erfelijk alzheimergen. 
Autobiografie van een vrouw die draagster is van een erfelijk gen voor de ziekte van 
Alzheimer en weet dat ze rond haar 55ste aan dezelfde aandoening gaat lijden als 
haar moeder. 
Speelduur: 13:51. Boeknummer: 304789. 
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Selma Van Dijk. De liefdesspion: leugens vanuit een stille cel. Het 
verwerkingsverslag van een vrouw van middelbare leeftijd die een relatie begint met 
een man die zich echter ontpopt als een psychopaat. 
Speelduur: 8:09. Boeknummer: 304918. 
 
Sander Donkers. Tante Jo. Bundeling van columns verschenen in de Volkskrant. 
Herinneringen vol genegenheid en humor van de auteur aan zijn Rotterdamse 
vrijgezelle door schoonmaakwoede en genegenheid gedreven tante Jo. 
Speelduur: 1:56. Boeknummer: 304919. 

25: Boeken voor jongvolwassenen  

Mel Hartman. Als doden dromen. Deel 1 van de Dodenreeks. April Charles is half 
sirene en half ripper en leeft in de mensenwereld. Als ze ontdekt dat haar wereld, 
Terr, bedreigd wordt door rijke mensen, moet ze haar duistere krachten gebruiken. 
Speelduur: 6:23. Boeknummer: 304764. 
 
Rianne Robben. Zomerburen. Als de vriend van Olivia het onverwacht uitmaakt, 
weet ze niet zeker meer of ze na de zomer in Amsterdam wil gaan studeren. Ze 
vlucht naar haar grootouders in Drenthe, waar ze deels opgroeide. Ze trekt veel op 
met haar vroegere vriendin Ilse, die op meisjes valt en een diverse vriendengroep 
heeft. 
Speelduur: 6:37. Boeknummer: 304694. 
 
Sajidah Kutty Ali. Liefde van A tot Z. Vertaald uit het Engels. Zayneb wordt als 
moslima vaak geconfronteerd met racisme. Door een incident met een islamofobe 
leraar, wordt ze geschorst. Boos vertrekt ze naar een tante in Qatar. Onderweg 
ontmoet ze Adam, die zijn eigen problemen heeft en bovendien een groot geheim 
meedraagt. Toch ontstaat er tussen hen iets bijzonders. 
Speelduur: 9:06. Boeknummer: 304700. 
 
Kathy Tailor. Onvindbaar. Vertaald uit het Duits. Na het overlijden van haar moeder 
kan haar vader niet alleen voor haar zorgen en moet Freya naar een kostschool. Als 
de populaire leerling Maria ineens verdwijnt, vermoedt Freya dat er meer achter zit. 
Ze gaat met kamergenoot Terri op onderzoek uit, maar dat blijkt niet zonder gevaar 
te zijn. 
Speelduur: 7:15. Boeknummer: 304632. 
 
Chinouk Thijssen. Je hebt één nieuwe volger. Sterre en Liz zijn als influencer 
uitgenodigd voor een gratis promoreis naar Turkije. De reis verandert als Sterre 
ontdekt dat iemand hen in de gaten houdt en stiekem filmt. Wie heeft het op hen 
gemunt en waarom? 
Speelduur: 5:24. Boeknummer: 304749. 
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Deel 2: Informatieve boeken  

1: Eten en drinken 

Janno Lanjouw. Over eten: het voedselsysteem in woelige tijden. Essays en 
briefwisselingen van een aantal journalisten en denkers over het wereldwijde 
voedselsysteem. 
Speelduur: 3:12. Boeknummer: 304869. 

2: Geschiedenis  

Roberto Calasso. De hemelse jager. Vertaald uit het Italiaans. Het ontstaan van de 
jacht door de mens laat zijn sporen na in mythen en riten. 
Speelduur: 21:54. Boeknummer: 304689. 
 
Ben Wilson. Metropolis: de grootste uitvinding van de mens. Vertaald uit het 
Engels. Beschrijving van de ontwikkeling van een aantal belangrijke steden in de 
wereld en de gevolgen daarvan voor de menselijke cultuur. 
Speelduur: 22:23. Boeknummer: 304832. 
 
Luit Van der Tuuk. De middeleeuwers: mannen en vrouwen uit de Lage Landen, 
450-900. Korte biografieën van personen uit de Lage Landen uit verschillende 
standen en van uiteenlopende afkomst. 
Speelduur: 9:24. Boeknummer: 304759. 
 
Pauline Terreehorst. Het geheim van de Gucci-koffer: hoe de adel uit Midden-
Europa verdween. Biografie van de Hongaars-Oostenrijkse gravin Margaretha 
Szapary-Henckel von Donnersmarck (1871-1943), die de bloeitijd en het verval van 
de Midden-Europese adel meemaakte. 
Speelduur: 12:25. Boeknummer: 304784. 
 
Maarten Van Rossem. Van Rossem houdt je scherp: de beste essays van 
Maarten van Rossem. Bundel essays over een breed scala aan onderwerpen 
waarover de historicus zijn veelal non-conformistische meningen uit. 
Speelduur: 8:53. Boeknummer: 304836. 
 
Neal Bascomb. De wintervesting: de sabotage van Hitlers atoombom. Vertaald 
uit het Engels. Gedramatiseerd verslag van de vernietiging tijdens de Tweede 
Wereldoorlog van Vemork, de Noorse waterkrachtcentrale door Noorse en Britse 
commando's om: de productie van een nazi-Duitse atoombom te verhinderen. 
Speelduur: 15:23. Boeknummer: 304828. 
 
Robert K. Massie. Peter de Grote: een biografie. Vertaald uit het Engels. Biografie 
van de Russische tsaar (1672-1725). 
Speelduur: 81:30. Boeknummer: 304731. 
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Anne Glenconner. De hofdame: mijn bijzondere leven in de schaduw van de 
Britse kroon. Vertaald uit het Engels. Levensbeschrijving van de Engelse hofdame 
Anne Glenconner. 
Speelduur: 10:12. Boeknummer: 304611. 

3: Gezondheid  

Felix Kreier. De hamster in je brein: methode voor duurzaam gewichtsverlies. 
Inzichten over de invloed die je hersenen hebben op je gewicht. 
Speelduur: 5:18. Boeknummer: 304590. 

4: Kunst en vrije tijd 

Robert Hilburn. Paul Simon: de biografie. Vertaald uit het Engels. Biografie over 
singer-songwriter Paul Simon waarin het muzikale en persoonlijke leven van de 
artiest centraal staat. 
Speelduur: 20:42. Boeknummer: 304629. 
 
Suzanne Rethans. Begeerd en verguisd: het leven van Sylvia Kristel. Biografie 
van de Nederlandse actrice Sylvia Kristel (1952-2012), die wereldberoemd werd door 
haar hoofdrol in de softpornofilm 'Emmanuelle' in 1974. 
Speelduur: 17:08. Boeknummer: 304569. 

5: Landen, volkeren en reizen 

Erika Fatland. De grens. Een reis door alle buurlanden van Rusland door Noord-
Korea, China, Mongolië, Kazachstan, Azerbeidzjan, Georgië, Oekraïne, Wit-Rusland, 
Litouwen, Polen, Letland, Estland, Finland en Noorwegen, inclusief de 
Noordoostelijke Doorvaart. Vertaald uit het Noors. Wat betekent het om Rusland als 
buurland te hebben? Erika Fatland reist door de veertien landen aan de andere kant 
van de langste grens ter wereld, op zoek naar het antwoord op die vraag. 
Speelduur: 22:23. Boeknummer: 304574.  
 
Zoë Van Liere. Duurzaam reizen: 15 inspirerende bestemmingen in Europa. Tips 
voor duurzaam reizen en reisbestemmingen in Europa. 
Speelduur: 5:14. Boeknummer: 304829. 

6: Maatschappij  

Florence Van de Haar. Kaliber: twintig keer twintiger zijn. Portretten van twintig 
jonge vrouwen van in de twintig over hun vrouw-zijn in deze (nog altijd) 
mannenmaatschappij. 
Speelduur: 2:57. Boeknummer: 304909. 
 
Eveline Van de Putte. Stormachtig stil: levensverhalen van roze ouderen. 
Verhalen van ouderen (homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en 
transgenders) over hun (liefdes)leven, hun stilzwijgen en angst om nog altijd niet 
geaccepteerd te worden. 
Speelduur: 9:41. Boeknummer: 304720. 
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Stefan Zweig. Aan de Europeanen van vandaag en morgen. Vertaald uit het 
Duits. Drie lezingen over wat het betekent om Europeaan te zijn. 
Speelduur: 3:49. Boeknummer: 304948. 

7: Natuur, planten en dieren  

Bill François. De begaafde sardine: en andere ongelooflijke verhalen over het 
leven in de zee. Vertaald uit het Frans. Informatie over diverse soorten waterdieren 
(vissen, ongewervelden, walvissen), over gedrag, leefwijze, voortplanting, 
communicatie onderling, legendes, geschiedenis en bedreiging. 
Speelduur: 5:43. Boeknummer: 304669. 
 
Françoise Malby-Anthony. Een olifant in mijn keuken: wat de kudde mij leerde 
over moed, liefde en overlevingskracht. Vertaald uit het Engels. Autobiografisch 
verhaal over het leven en werk van Françoise Malby in het wildreservaat Thula Thula 
in Zuid-Afrika. 
Speelduur: 10:20. Boeknummer: 304893. 
 
Lodewijk Hoekstra. Groen geluk: tips voor een duurzaam leven. Praktische tips 
voor het bewust verduurzamen en vergroenen van allerlei aspecten betreffende huis, 
tuin en het dagelijkse leven. 
Speelduur: 7:03. Boeknummer: 304688. 
 
Marleen Van Baal. Lieve hond: wat doe je met me. Verhalen van mensen over wat 
een hond in hun leven betekent. 
Speelduur: 4:05. Boeknummer: 304888. 
 
Marleen Van Baal. Hersenwerk voor honden: zoveel meer dan een spelletje. 
Opvoeding, training en communicatie met honden door middel van (zoek)spelletjes. 
Speelduur: 9:53. Boeknummer: 304889. 

8: Politiek 

Evan Osnos. Joe Biden. Vertaald uit het Engels. Biografie van de Amerikaanse 
Democratische politicus. 
Speelduur: 5:35. Boeknummer: 304672. 
 
Bob Woodward. Woede. Vertaald uit het Engels. Beschrijving van het 
presidentschap van Donald Trump aan de hand van interviews met Trump zelf en 
met zijn belangrijkste ministers en medewerkers. 
Speelduur: 15:40. Boeknummer: 304692. 

9: Psychologie 

Jan Verduin. De alleenganger: eenzaamheid ... een uitdaging! De Alleenganger 
op pad om een al-één-ganger te worden. 
Speelduur: 14:45. Boeknummer: 304947. 
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Jan Heemskerk. Stoppen met tobben: de zoektocht naar een luchthartiger 
leven. Verslag van wat de auteur heeft ondernomen om zijn dwangneurotische 
neiging tot piekeren/tobben te overwinnen. 
Speelduur: 3:41. Boeknummer: 304827. 
 
Domien Verschuuren. Man man man: het boek. Alles wat je altijd al wilde weten 
over mannen maar nooit durfde vragen. 
Speelduur: 4:11. Boeknummer: 304750. 
 
Eva Hamming. Van een burn-out naar een onweerstaanbaar leuk leven en 
andere verhalen over herstellen van een burn-out. Ervaringen van de auteur met 
een burn-out en het herstellen daarvan. 
Speelduur: 6:08. Boeknummer: 304964. 

10: Sport 

Maurice Hamilton. Niki Lauda: de biografie. Biografie van de Oostenrijkse Formule 
I-coureur (1949-2019). 
Speelduur: 11:49. Boeknummer: 304763. 
 
Jack Plooij. In de pits gebeurt altijd iets. Over corona in de F1, de zevende van 
Lewis, het geduld van Max, het engeltje op de schouder van Grosjean en nog heel 
veel meer. Overzicht van het door de covid-19 pandemie anders verlopen Formule 1-
seizoen 2020, met bijbehorende anekdotes. 
Speelduur: 5:01. Boeknummer: 304921. 


