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Deel 1: ‘Verdorven’ van Luc Deflo 
Na een personeelsfeestje belandt Sigrid ongepland in een rendez-voushotel met haar baas, 

Nick. Het wordt een gênante avond die ze zo snel mogelijk wil vergeten. Tot een 

opsporingsbericht haar doet beseffen dat zij en Nick getuigen zijn in een verdwijningszaak. 

Nick, gelukkig getrouwd, weigert elke medewerking. Sigrid zet door, maar de politie wimpelt 

haar af. Wie gaat er immers alleen naar een rendez-voushotel? Wanneer ze ontgoocheld 

afdruipt, botst Sigrid op Guy Depreter, een uitgebluste flik die niets liever doet dan in de 

beerput roeren, al was het maar om zijn diepgewortelde frustraties af te reageren. Hij besluit 

haar te helpen. Wat Depreter opvist uit de drek is zo verdorven dat hij niet alleen zijn 

langverwachte pensioen zal moeten uitstellen, maar moet vechten voor zijn leven. En voor 

dat van Sigrid. (…) Luc Deflo. Verdorven. 10 braillebanden. Boeknummer: 17192. Speelduur: 

8 uur. Boeknummer: 27219. 

Deel 2: ‘Archipel van de hond’ van Philippe Claudel 

Met Archipel van de hond, een hedendaagse fabel over de migratiecrisis, wil Philippe 

Claudel ons een geweten schoppen. Philippe Claudel is een humanist in hart en nieren. De 

Franse auteur van bestsellers als ‘Grijze zielen’ en ‘Het verslag van Brodeck’ schrijft over de 

toenemende ontmenselijking van onze samenleving, over de grenzeloze lafheid van de 

mens en zijn diepgewortelde angst voor de Ander, die in zijn boeken steevast het haasje is. 

Zijn internationale doorbraak dateert intussen al van vijftien jaar geleden, maar zijn 

vermogen tot verontwaardiging is intact gebleven. Vroeg of laat zou de sociaal 

geëngageerde schrijver een bijdrage leveren aan de aanzwellende stroom 

vluchtelingenliteratuur, en met ‘Archipel van de hond’ is het zover. De problematiek kwam 

jaren geleden al aan bod in ‘Het kleine meisje van meneer Linh’, maar in zijn nieuwste worp 

schakelt de auteur nog een versnelling hoger. 'Hoe zullen de toekomstige tijden over deze 

tijd oordelen?' vraagt de verteller van zijn jongste zich af, nadat hij de lezer ongenadig de 



levieten heeft gelezen: 'Jullie begeren goud en verspreiden as. Jullie besmeuren de 

schoonheid, onteren de onschuld.' Vervolgens komen we, net als in ‘Grijze zielen’ en ‘Het 

verslag van Brodeck’, terecht in een half realistisch, half gedroomd decor, waar het krioelt 

van de archetypische figuren. De Archipel van de Hond bevindt zich in de Middellandse Zee 

en wordt bevolkt door 'ellendige, belachelijke, oude, egoïstische, dolende, klagende 

mensen'. De bewoners leven van visvangst, wijnbouw en olijventeelt, het plaatselijke dialect 

is een hutspot van Spaans, Grieks en Arabisch, en er is een vulkaan die geregeld van zich 

laat horen. De setting doet vaag aan Sicilië denken, maar de naam verwijst naar de 

etymologie van de Canarische Eilanden, waar destijds de eerste vluchtelingendrama's 

plaatsvonden. Het eiland is de waakhond die de poorten van het continent bewaakt. Een 

betere metafoor voor Fort Europa is amper denkbaar. Op een kwade ochtend spoelen drie 

dode zwarte jongemannen aan op het strand. Geen goede reclame voor een zuiders eiland 

dat op het toerisme aangewezen is. Want voor je het weet stromen de journalisten toe en 

blijven de vakantiegangers weg. Dus besluit de burgemeester over het voorval te zwijgen en 

het menselijk wrakhout te dumpen in een kloof, met medeweten van de pastoor, de dokter 

en nog een stuk of wat ingewijden. (…) Philippe Claudel. Archipel van de hond. 7 

braillebanden. Boeknummer: 17200. Speelduur: 6 uur. Boeknummer: 26800. 

Deel 3: romans 

1: Psychologische romans 

Gerard Donovan. De diefstal van Albert. Vertaald uit het Engels. 1938. Tijdens een mooie 

zomer aan de zuidkust van Engeland steelt een vrouw een kinderwagen, mét baby. Ze 

noemt het kind Albert. Van een afstandje ziet ze de ouders van Albert eraan onderdoor gaan. 

Ze zweeft tussen adoratie voor het kind en irritatie, want nu kan ze niet meer naar de 

bioscoop, haar lievelingshobby. En dan wordt Albert ziek. Donovan laat zijn hoofdpersoon 

wankelen op de grens van herkenbare emotie en waanzin, uiterst kwetsbaar en dreigend 

tegelijkertijd. 5 braillebanden. Boeknummer: 16960. 

Paul Auster. Vier drie twee één. Vertaald uit het Engels. Op 3 maart 1947 wordt, twee weken 

te vroeg, Archibald Isaac Ferguson geboren, het enige kind van Rose en Stanley Ferguson. 

Archibalds leven zal gelijktijdig vier verschillende paden volgen. 59 braillebanden. 

Boeknummer: 42833. 

Renate Dorrestein. Reddende engel. Ontredderd slaat Sabine op de vlucht als haar man 

haar voor een andere vrouw verlaat. Ze raakt verzeild in Zuid-Limburg, in een oude hoeve 

die wordt bewoond door een zonderlinge familie. De vrouw des huizes ontbreekt. 12 

braillebanden. Boeknummer: 43061. 

Sara Baume. Zevenduizend eiken. Vertaald uit het Engels. Een Ierse kunststudente met een 

depressie probeert op het platteland vat op haar leven te krijgen met kunst en het 

fotograferen van dode dieren. 13 braillebanden. Boeknummer: 43645. 

Anna Enquist. Want de avond. Opzichzelfstaand vervolg op Kwartet. Vier mensen moeten 

met zichzelf en elkaar in het reine zien te komen na een gijzeling door een gevluchte 

crimineel. 11 braillebanden. Boeknummer: 43842. 

2: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Wim Daniëls. De taal van de fiets. Persoonlijke verhalen en anekdotes over de fiets, waarbij 

wordt ingegaan op het ontstaan van dit populaire vervoermiddel, fietsendieven, de vrouw en 



de fiets, fietsenmakers, fietsonderdelen, berichten uit kranten en tijdschriften, liedjes, 

uitdrukkingen en woordspelingen. 8 braillebanden. Boeknummer: 43873. 

Kees Van Kooten. Karrevrachten pennevruchten. Kees van Kooten wil ons met onderhavig 

boek alsnog doen kennismaken met teksten van zijn hand die nooit in zijn 35 officiële 

boekuitgaven werden opgenomen. 36 braillebanden. Boeknummer: 43196. 

Paolo Cognetti. De acht bergen. Bekroond met de Premio Strega Giovani, 2017. De Premio 

Strega, 2017 en de Prix Médicis étranger, 2017. Vertaald uit het Italiaans. Een jongeman 

leert van zijn vader de bergen kennen en via een verkenning van de bergen zichzelf. 10 

braillebanden. Boeknummer: 42922. 

Patrick Modiano. Trilogie van een beginnend schrijverschap. Vertaald uit het Frans. Afwezige 

ouders, een vroeg gestorven broer, een schooltijd op internaten, moeizaam overleven en het 

Parijs van de jaren zestig. Dit zijn de elementen die de romans in deze trilogie met elkaar 

verbinden. 9 braillebanden. Boeknummer: 43159.  

Carlos Ruiz Zafón. Het labyrint der geesten. Vertaald uit het Spaans. Alicia Gris, die in dienst 

is van de geheime dienst van Franco, vormt met Vargas een duo dat de verdwijning van 

schrijver en ex-gevangenisdirecteur Mauricio Valls onderzoekt. 47 braillebanden. 

Boeknummer: 43236.  

3: Streek- en familieromans 

Mindy Starns Clark. De kroon van mijn broer. Vertaald uit het Engels. In het 17e-eeuwse 

Frankrijk vinden vervolgingen van de protestantse Hugenoten plaats door de koning en de 

katholieken; eeuwen later, in het hedendaagse Amerika wordt een jonge onderzoekster 

geconfronteerd met een geheimzinnig familiedocument uit de tijd van die vervolgingen. 20 

braillebanden. Boeknummer: 42579. 

Santa Montefiore. De laatste roos van de zomer : de terugkeer van de vrouwen van Deverill. 

Vertaald uit het Engels. Ondanks alles wat ze in het verleden hebben gedeeld, botsen de 

drie vrouwen van Deverill telkens weer als het gaat over de toekomst van hun geliefde 

kasteel. 23 braillebanden. Boeknummer: 42736. 

Susan Anne Mason. Nobel hart. Vertaald uit het Engels. Op zoek naar geluk en liefde verlaat 

een jonge vrouw in 1914 Ierland om een leven in New York te beginnen, maar al snel moet 

ze haar verwachtingen bijstellen. 19 braillebanden. Boeknummer: 42987.  

Ina Van der Beek. Als een droom uiteenspat. Een jonge vrouw zet alles op alles om haar 

milieu te ontstijgen. 12 braillebanden. Boeknummer: 43011. 

Deborah Raney. Moederhart. Vertaald uit het Engels. Een vrouw, die haar man vergezelt op 

een zakenreis, wordt verkracht; ze probeert door te gaan met haar leven, maar dan blijkt ze 

zwanger te zijn. 12 braillebanden. Boeknummer: 43422. 

4: Thrillers 

Guido Eekhaut. De verdwijning. Een hoofdinspecteur heeft geen aanwijzingen en verdachten 

voor het spoorloos verdwijnen van meisjes en jonge vrouwen, maar een professor 

kosmologie ziet een eventuele parallel met spontane verdwijningen van hele sterrenstelsels. 

15 braillebanden. Boeknummer: 17131. 

Jack Coughlin. Het doelwit. Vertaald uit het Engels. Terwijl de VS er koortsachtig alles aan 

doet om te voorkomen dat een mysterieuze alliantie van islamitische bankiers de EU 

ontwricht en een bijna failliet Spanje in hun macht krijgt, vallen gewapende terroristen het 



Amerikaanse consulaat in Barcelona binnen en vermoorden zonder mededogen de daar 

aanwezige zes U.S. Marines. Washington is uit op wraak en stuurt onmiddellijk het geheime 

black ops Task Force Trident om de verantwoordelijken op te jagen en te doden. Gunnery 

Sergeant Kyle Swanson, een van de beste snipers ter wereld, krijgt de missie om mee te 

gaan. Zijn missie: de terroristen opjagen en onschadelijk maken. 15 braillebanden. 

Boeknummer: 17145. 

Felicity Everett. De buren van nr. 9. Vertaald uit het Engels. Een Londens echtpaar raakt al 

snel in de ban van het losse, bohémienachtige leven van hun nieuwe buren, die maar al te 

graag gebruikmaken van de hen aangeboden vriendschap. 13 braillebanden. Boeknummer: 

17153. 

Mary Higgins Clark. Een tweede kans. Vertaald uit het Engels. Een tv-producente en haar 

team gaan na drie jaar de niet-opgeloste moord op een bejaarde miljonaire onderzoeken. 11 

braillebanden. Boeknummer: 17158. 

Lawrence Osborne. Schitterende dieren. Vertaald uit het Engels. Twee rijke jonge vrouwen 

die de zomer doorbrengen op een Grieks eiland proberen een Syrische vluchteling te helpen, 

een vakantieproject dat gruwelijk uit de hand loopt. 11 braillebanden. Boeknummer: 17160. 

Deel 4: informatieve boeken 

1: Geschiedenis  

Anne Applebaum. Rode hongersnood : Stalins oorlog tegen Oekraïne. Geschiedenis van de 

bewust door het Stalinbewind gecreëerde hongersnood in 1931-1933 in de Oekraïne die aan 

miljoenen mensen het leven kostte. 32 braillebanden. Boeknummer: 43553. 

Ian Buruma. Tokio mon amour : Japanse avonturen. Ian Buruma schetst de spanning tussen 

oost en west, de sfeer van Tokio in de jaren zeventig en de positie van de gaijin, de blanke 

buitenlander in Japan. 11 braillebanden. Boeknummer: 44009. 

Saskia Harkema. Blijven of gaan? : in de voetsporen van Syrische vrijheidsstrijders. 

Persoonlijk relaas van een Nederlandse docente die in de Turkse stad Gaziantep vlakbij de 

Syrische grens les gaf aan gevluchte Syrische vrijheidsstrijders en zo een andere kijk kreeg 

op de strijd in Syrië. 12 braillebanden. Boeknummer: 43963. 

2: Gezondheid 

Gary Chapman. Liefdestalen en Alzheimer : blijven liefhebben als herinneringen vervagen. 

Het is goed mogelijk op een waardige en liefdevolle manier om te gaan met een 

dementerend familielid. De zogenoemde vijf liefdestalen leren hoe. 11 braillebanden. 

Boeknummer: 43739. 

Dineke Ypeij. De smaak van hemel & hel : leven met een bipolaire stoornis. Autobiografisch 

relaas van een vrouw die sinds haar veertiende lijdt aan een bipolaire stoornis. 10 

braillebanden. Boeknummer: 43522. 

David Van Bodegom. Ontpillen : gezonder leven, minder pillen. De auteur laat zien hoe 

medicijngebruik voor een aantal veelvoorkomende gezondheidsklachten kan verminderen 

door eenvoudige aanpassingen in de leefstijl. 15 braillebanden. Boeknummer: 43997. 



3: Justitie 

Jef Vermassen. Meester, ik heb geen tranen meer : het onbekende en miskende leed van 

slachtoffers. De bekendste strafpleiter van België bekijkt de gevolgen van trauma’s door de 

bril van de slachtoffers van criminaliteit en laat geen onderdeel van rouw en rouwproces 

onbesproken. 24 braillebanden. Boeknummer: 17122. 

Sven Gatz. Molenbeek/Maalbeek : een Brusselse vertelling. 22 maart 2016, Brussel. De dag 

die een hoofdstad en een land op hun kop zette. Bomaanslagen vernielden de luchthaven en 

een metrostation. In één klap was Brussel één grote wond. Hoe beleefden Brusselaars die 

fatale dag? Sven Gatz wekt zeven personages tot leven die op uiteenlopende manieren de 

emoties van het moment ervaren. 5 braillebanden. Boeknummer: 17149. 

Michelle McNamara. Ik zal verdwijnen in het donker. Verslag van de speurtocht naar een 

seriemoordenaar die in de jaren zeventig actief was in Californië. 15 braillebanden. 

Boeknummer: 17179. 

4: Politiek  

Rudi Vranckx. Mijn kleine oorlog : dertig jaar aan het front. Persoonlijke ervaringen van een 

journalist die verslag doet van gewapende conflicten over de gehele wereld. 24 

braillebanden. Boeknummer: 17167. 

Gustaaf Peek. Verzet! : pleidooi voor communisme. In dit pamflet pleit Gustaaf Peek voor 

een van de nog altijd controversiële ideeën van Karl Marx: de rechtvaardige herverdeling van 

kennis, macht en inkomen. 3 braillebanden. Boeknummer: 43342. 

Ben Rhodes. Mijn jaren met Obama : achter de schermen van een presidentschap. 

Openhartige memoires van de buitenland- en veiligheidsadviseur van de Amerikaanse oud-

president Obama. 28 braillebanden. Boeknummer: 43975. 

Anna Van den Breemer. Ivanka : de echte first lady. Een portret van Ivanka Trump, de loyale 

dochter van president Donald Trump, een superrijke onderneemster, moeder van drie 

kinderen en feministisch rolmodel. 15 braillebanden. Boeknummer: 43647. 

Michael Wolff. Vuur en woede : in het Witte Huis van Trump. Boek vol onthullingen over 

Donald Trump, staf van het Witte Huis, de verkiezingen e.d., het betreft een 

ongeautoriseerde biografie. 21 braillebanden. Boeknummer: 43329. 

Michèle De Waard. Angela Merkel : een politieke biografie. Dit boek is het verhaal over het 

kompas van Merkel, over haar strijd om de financiële markten tot bedaren te brengen, over 

de politiek van de Europese Centrale Bank, over haar voorbeelden en drijfveren. 15 

braillebanden. Boeknummer: 43052. 

Zineb El Rhazoui. Vernietig het islamitisch fascisme. In Vernietig het islamitisch fascisme 

ontrafelt Zineb El Rhazoui hoe conservatieve islamisten goedwillende vooruitstrevende 

krachten in het Westen voor hun islamiseringsproject gebruiken. 3 braillebanden. 

Boeknummer: 43566.  


