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Deel 1: ‘Odes’ van David Van Reybrouck 

In afwachting van ‘Indonesië’, de opvolger van zijn magnum opus ‘Congo: een geschiedenis’, 
verscheen van David Van Reybrouck de verzamelbundel ‘Odes’. Een ode is een lofzang op 
iets of iemand. Het is wellicht wat vreemd dat David Van Reybrouck zijn verzameling ‘Odes’ 
begint met een lofzang op de ex, met wie hij na een aantal maanden stilte nog eens 
afgesproken heeft in een Brussels café. Er is spijt dat de liefde niet bleef duren maar, schrijft 
hij, misschien is het ook zo dat oud-geliefden wel garant staan voor de meest duurzame 
relaties. Deze gevarieerde verzameling odes, de meeste niet langer dan een paar bladzijden, 
zijn essayistische mijmeringen bij tal van onderwerpen. Van Reybrouck blaast de loftrompet 
voor de poetsvrouw die na al die jaren nog steeds zijn ondergoed strijkt. Hij herinnert zich 
helden en vrienden als Kofi Annan, Joost Zwagerman, Leonard Cohen of David Bowie, die 
op zijn laatste plaat Blackstar louterend zong over zijn eigen nakende einde. Van 
Reybroucks kleine bespiegelingen lezen vlot. In de laatste ode, die aan het leven, duikt een 
nieuwe liefde op, die een oude liefde blijkt te zijn. Dan gaat het over gemiste kansen en over 
dat ene kiezeltje dat ervoor zorgt dat de rivier van het leven net iets anders loopt. (…) David 
Van Reybrouck. Odes. 7 braillebanden. Boeknummer: 17232. Speelduur: 5 uur. 
Boeknummer: 27102. 

Deel 2: ‘Ook bomen slapen’ van Annemarie Peeters 

Een slapende boom opent zijn ogen. Een gewezen dirigent pakt zijn pen en schrijft een brief 

naar een zoon die hij jaren geleden achterliet. In een andere stad, in een andere tijd, verlangt 

een jonge zangeres wanhopig naar applaus. Ze verlaat haar geliefde en vlucht vooruit, maar 

het verleden haalt haar in. Deze stemmen wisselen elkaar af in ‘Ook bomen slapen’, het 

debuut van Annemarie Peeters dat zich uitstrekt van een herfstig Parijs tot de groezelige 

achterkamers van een Berlijnse nachtclub. Peeters is muzikant en dramaturg en schrijft voor 



De Standaard over muziek. (…) Annemarie Peeters. Ook bomen slapen. 10 braillebanden. 

Boeknummer: 17271. Speelduur: 8 uur. Boeknummer: 26975. 

Deel 3: romans 

1:  Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Jon McGregor. Reservoir 13. Bekroond met de Costa Novel Award. Vertaald uit het Engels. 

Als een 13-jarig meisje in een Engels natuurgebied verdwijnt, zoekt het hele dorp mee. De 

zoektocht gaat door, maar het gewone leven en de seizoenen ook. 11 braillebanden. 

Boeknummer: 17238. 

Hannelore Bedert. Lam. Lucia heeft een nare jeugd achter de rug en hoopt nooit meer naar 

haar ouderlijk huis te hoeven terugkeren. Wanneer haar vader overlijdt, keert ze 

noodgedwongen terug naar haar ouderlijk dorp, waar ze op een goed bewaard 

familiegeheim stuit. 9 braillebanden. Boeknummer: 17250. 

Saskia De Coster. Nachtouders. Een niet-biologische moeder, die met haar vrouw en zoontje 

naar Canada reist, vindt daar haar rol in de opvoeding. 12 braillebanden. Boeknummer: 

17255. 

Joanna Davidson Politano. De verdwijning van Lady Jayne. Vertaald uit het Engels. 

Engeland, 19e eeuw. Een jonge vrouw komt na de dood van haar vader bij haar rijke familie 

wonen en gaat op onderzoek uit om zo het laatste boek van haar vader te voltooien. 15 

braillebanden. Boeknummer: 17266. 

Serge Simonart. Klaproos. Een 116-jarige Vlaming kijkt terug op zijn leven, waarbij de 

gruwelen van de Eerste Wereldoorlog cruciaal zijn voor de rest van zijn leven. 10 

braillebanden. Boeknummer: 17270. 

Rachida Lamrabet. Vertel het iemand. Een jonge Amazigh wordt bij het begin van de Eerste 

Wereldoorlog met vele landgenoten naar het front gestuurd, waar hun racistische Franse 

oversten hen als kanonnenvlees de eerste linie in sturen. 9 braillebanden. Boeknummer: 

17272. 

Sofia Lundberg. Het rode adresboek. Vertaald uit het Zweeds. Een 96-jarige vrouw uit 

Stockholm overdenkt aan de hand van het rode adresboek dat ze als kind van haar vader 

kreeg, haar veelbewogen leven. 11 braillebanden. Boeknummer: 17277. 

Joris van Casteren. Een botsing op het spoor. Zonder opsmuk tekent Joris van Casteren het 

verhaal van de dubbele zelfdoding in 2016 op een spoorwegovergang bij Malden op. 3 

braillebanden. Boeknummer: 43368. 

Ivan Wolffers. Broer van God. Een succesvol medicus gaat ten onder aan zijn ambitie. 17 

braillebanden. Boeknummer: 43431. 

Diney Costeloe. De verloren kinderen. Vertaald uit het Engels. Verhaal van Britse kinderen 

die na de Tweede Wereldoorlog naar Australië werden vervoerd. 26 braillebanden. 

Boeknummer: 43451. 

2:  Thrillers 

Walter Damen. Rusteloos. Kirsten is een jonge strafpleitster die voor een gerenommeerd 

advocatenkantoor in Lissabon werkt. Wanneer de dochter van een Portugese partijvoorzitter 

vermist wordt, krijgt Kirsten haar eerste grote strafzaak. Ze verdedigt een Vlaamse 



projectontwikkelaar die verdacht wordt van betrokkenheid bij deze verdwijning. Volgens de 

publieke opinie is hij schuldig en de druk van de media is enorm. Haar cliënt houdt zijn 

onschuld vol, maar is hij te vertrouwen? 12 braillebanden. Boeknummer: 17249. 

Koen Strobbe. De tragische eindes van Boris Bastarache. Een maatschappelijk uiterst 

succesvolle man verbloemt een leven lang zijn dubbelleven als seriemoordenaar. 13 

braillebanden. Boeknummer: 17264. 

Ann Van Loock. De Expo 58 moorden. Brussel 1958, de stad ligt bezaaid met bouwwerven 

in haar drang naar vooruitgang en modernisering. Maar wanneer het lichaam van zijn beste 

vriend François gevonden wordt - met kogels afgemaakt en op lugubere wijze tentoongesteld 

in de betonnen fundering van het Atomium - verliest professor filosofie Jo Van Zweeveld 

zichzelf in een zoektocht naar de waarheid. 10 braillebanden. Boeknummer: 17274. 

Koen Strobbe. Gras. Een vrouw belandt in een nachtmerrie als ze een lijk vindt op het luxe 

domein van een sjeik, waar ze met een door haar ontwikkelde molecule bezig is de droge 

bodem in grasvelden te veranderen. 10 braillebanden. Boeknummer: 17276. 

Nathalie Pagie. Casa Familia. Als journaliste Tara Linders en haar vaste partner Diego 

Martinez op een afgehakte kinderhand stuiten, gaan ze samen op zoek naar de waarheid. 14 

braillebanden. Boeknummer: 43054. 

3:  Verhalen 

Michel Krielaars. Een onbekende vriend : het mooiste uit de Russische Bibliotheek. Vertaald 

uit het Russisch. Persoonlijke keuze van Ruslandliefhebber Krielaars uit de verhalen die 

verschenen zijn in de Russische Bibliotheek van uitgever Van Oorschot. Bloemlezing ter 

gelegenheid van het vijfenzestigjarig jubileum van de Russische Bibliotheek. 25 

braillebanden. Boeknummer: 43806. 

Vonne Van der Meer. Brood, zout, wijn. Wennen aan een nieuw huis en het afscheid van het 

oude leven zijn de rode draad in de verhalen in Brood, zout, wijn. 7 braillebanden. 

Boeknummer: 43048. 

Stefan Zweig. Boekenmendel ; De onzichtbare verzameling : twee verhalen. Vertaald uit het 

Duits. Een oude antiquaar, die elk boek kende en kon leveren, is niet opgewassen tegen het 

leven. De collectie van een blind geworden kunstverzamelaar is door zijn familie verkocht en 

vervangen door waardeloze replica's. 3 braillebanden. Boeknummer: 43201. 

Edith van der Meulen. Rijmerijen en anekdotes. Korte rijmerijen en anekdoten over allerlei 

onderwerpen, de auteur heeft een visuele beperking, wat ook af en toe terugkomt in de 

onderwerpen. 4 braillebanden. Boeknummer: 43393. 

Paulo Coelho. Maktub : het staat geschreven. Vertaald uit het Portugees. Moderne 

parabelen met grote en kleine wijsheden uit verschillende culturen. 6 braillebanden. 

Boeknummer: 43440. 

4:  Waargebeurd 

Mohammed Al Samawi. De vossenjacht. Vertaald uit het Engels. Waargebeurde verhaal van 

een vredesactivist die moet vluchten uit het streng islamitische en door burgeroorlog 

verscheurde Jemen met hulp van buiten. 15 braillebanden. Boeknummer: 17154. 

Joke Van Rooden-Peppelman. Leven met RP : mijn dagelijkse beslommeringen met een 

visuele beperking. Heel diep vallen, opstaan en opnieuw beginnen. Zo is het leven van Joke 

van Rooden samen te vatten. In dit boek word je meegenomen op een reis door het leven 



met een visuele beperking. Zij ging van ziend naar blind en moest haar leven opnieuw 

inrichten... 9 braillebanden. Boeknummer: 42978. 

Evert Jan Den Drijver. Dokter zelf : verhalen uit een plattelandspraktijk. Korte verhalen van 

een huisarts over zijn praktijk op het Friese platteland. 8 braillebanden. Boeknummer: 43161. 

Nadia Murad. Ik zal de laatste zijn : mijn strijd tegen de Islamitische Staat. Vertaald uit het 

Engels. Nadia Murad, een jezidi-meisje uit Irak, vertelt haar schrijnende verhaal over 

mishandeling, verkrachting en de dood van haar zes broers, moeder en bijna alle jezidi-

mannen uit haar dorp door ISIS-strijders. 17 braillebanden. Boeknummer: 43365. 

Mingfang Wang. Tijgerkop. Terugblik op het 12 jaar lang runnen van een Chinees restaurant 

en een inkijk in de Chinese gemeenschap in Nederland. 15 braillebanden. Boeknummer: 

43460. 

5:  Boeken voor jongvolwassenen 

Sarah Moon. Merel. Vertaald uit het Engels. Merel wordt van het dak van haar middelbare 

school gehaald. Hoewel ze zelf beweert geen zelfmoord te willen plegen, belandt ze in een 

psychiatrisch ziekenhuis. Via therapeutische gesprekken met haar psychiater, dokter Katz, 

komt de ware toedracht aan het licht. 8 braillebanden. Boeknummer: 17252. 

Marita De Sterck. Duivelskruid. Yara's grootmoeder Tanne is er steeds meer van overtuigd 

dat ze vecht tegen de duivel. Yara probeert te achterhalen waar dit vandaan komt en wil 

weten wat er in Tannes jeugd gebeurd is. 6 braillebanden. Boeknummer: 17275. 

Fantasy. Taran Matharu. De outcast. Vertaald uit het Engels. Weesjongen Arcturus (15) kan 

demonen oproepen en komt op een school waar jongeren van adel worden opgeleid tot 

magiër. Hij krijgt het er moeilijk, maar demon Sacharissa is zijn trouwe helper. 15 

braillebanden. Boeknummer: 17187. 

Benjamin Alire Sáenz. Aristoteles & Dante ontdekken de geheimen van het universum. 

Vertaald uit het Engels. Aristoteles en Dante zijn allebei van Mexicaans-Amerikaanse 

afkomst, maar verder verschillen ze in alles van elkaar. Toch raken ze bevriend. Dankzij hun 

vriendschap ontdekken ze wie ze zijn, en wie ze willen worden. 14 braillebanden. 

Boeknummer: 43899. 

Romantisch boek. Jette Schröder. De happiness goeroe. Nadat marketingstudente Iris (ik-

figuur) per toeval bekend wordt als Happiness-goeroe Vlinder, raakt haar leven in een 

stroomversnelling. Terwijl Iris anderen via haar vlog, masterclasses en webshop de weg wijst 

naar de Happiness-lifestyle, is het geluk in haar eigen leven ver te zoeken. 15 braillebanden. 

Boeknummer: 43758. 

Dan de eerste zes delen vol magie, griezels en paranormale verschijnselen van de serie ‘De 

onsterfelijken’ geschreven door de Amerikaanse schrijfster Alyson Noël.  

Deel 1: Evermore. Vertaald uit het Engels. Sinds haar ouders en zusje bij een auto-ongeluk 

zijn omgekomen, kan Ever aura's zien en andermans gedachten horen. Wanneer ze mensen 

aanraakt, ziet ze hun hele verleden. 12 braillebanden. Boeknummer: 16845. 

Deel 2: Blauwe maan.  Ever krijgt de kans haar familie weer tot leven te wekken,  maar 

alleen als ze bereid is om de liefde van haar leven op te geven. 12 braillebanden. 

Boeknummer: 16862. 

Deel 3: Schaduwland. Als Ever en hij elkaar maar even aanraken, zal Damen verdwijnen 

naar het eenzame hiernamaals dat Schaduwland heet. Daarom probeert Ever hem uit alle 

macht te redden. Ze wil de vloek die op Damen rust zó graag opheffen, dat ze zich zelfs 

waagt aan magie. 14 braillebanden. Boeknummer: 16863. 



Deel 4 : Duistere vlam. Ever tracht haar vriendin Haven te begeleiden bij haar overgang naar 

een leven als onsterfelijke. Tegelijk probeert ze een manier te vinden om de vloek te breken 

die rust op haar liefde voor Damen. Vierde deel uit de reeks 'De onsterfelijken' over een 

meisje dat na een zwaar ongeval beschikt over paranormale gaven. 11 braillebanden. 

Boeknummer: 16932. 

Deel 5: Nachtster. Ever wil niets liever dan eeuwig bij Damen zijn. Maar er is iemand die hun 

liefde kapot wil maken, door een gruwelijk geheim uit het verleden van Damen te onthullen. 

Kunnen ze deze tegenslag samen aan of ziet de toekomst er opeens erg somber uit? 12 

braillebanden. Boeknummer: 17030.  

Deel 6: Lotusbloem. Ever en Damen hebben eeuwenlang gevochten om samen te zijn. Ze 

hebben rivalen, jaloerse vrienden en hun grootste angsten overwonnen. Nu lijkt hun 

gezamenlijke lot eindelijk binnen handbereik. Of toch niet? 12 braillebanden. Boeknummer: 

16864. 

Deel 4: informatieve boeken 

1:  Religie 

Tomáš Halík. Ik wil dat jij bent : over de God van liefde. Behandeling door de Tsjechische 

theoloog van de vraag hoe het geloof en de liefde zich tot elkaar verhouden, waarbij hij komt 

tot een formulering van geloof als een verlangen naar de aanwezigheid van God. 11 

braillebanden. Boeknummer: 43268. 

Francine Rivers. De schepping juicht : 52 natuurmeditaties. De auteur neemt je mee op een 

reis door de prachtige schepping, zowel in haar eigen achtertuin als op andere plekken. Wat 

kunnen we leren van de mieren, de specht en de regenworm? Met veel mooie natuurfoto's, 

gebeden en Bijbelteksten. 8 braillebanden. Boeknummer: 43219. 

Jenna Lucado. Tien vrouwen uit de Bijbel : bijbelstudie. Tien vrouwen uit het Oude en 

Nieuwe Testament - elk speelde een belangrijke rol in Gods plan met de wereld. 21 

braillebanden. Boeknummer: 42964. 

 

C.J. Den Heyer. Jezus, een mensenleven : een geschiedenis van een mens onder de 

mensen. Onderzoek naar de betekenis van Jezus van Nazareth door de eeuwen heen en de 

beeldvorming van zijn persoon en leven. 49 braillebanden. Boeknummer: 44062. 

2:  Sociale vraagstukken 

Angela Saini. Ondergeschikt : hoe kennis over vrouwen ons misleidt en wat we daaraan 

kunnen doen. Wetenschapsjournalist Angela Saini ontmaskert de subjectieve blik van de 

wetenschap over vrouwen. 16 braillebanden. Boeknummer: 43618. 

 

Jan Willem Duyvendak. Thuis : het drama van een sentimentele samenleving. Sociologische 

opstellen over je thuis voelen op verschillende plekken en in verschillende situaties. 10 

braillebanden. Boeknummer: 43403. 

 

Charles Groenhuijsen. Optimisten hebben de hele wereld : 96 redenen om opgewekt naar de 

toekomst te kijken. Het boek van Charles Groenhuijsen gaat over optimisme. Hij noemt 100 

'tipping points': Dingen die goed gaan in de wereld. Er is hoop. Echt waar! En dankzij 

optimisme, daadkracht en prachtige nieuwe technologieën kunnen we beter dan ooit de 

grote wereldproblemen (klimaat, ongelijkheid, terrorisme) te lijf gaan. 17 braillebanden. 

Boeknummer: 43432. 

 



Afua Hirsch. Waarom ras ertoe doet : de verholen waarheid over identiteit. Onderzoek naar 

de maatschappelijke betekenis van huidskleur en identiteit, mede aan de hand van de 

persoonlijke ervaringen van de Britse schrijfster. 23 braillebanden. Boeknummer: 43750. 

3:  Taal en literatuur 

Nina Geerdink. De leeslijst : 222 werken uit de Nederlandstalige literatuur. Eigenzinnige en 

veelzijdige keuze van literaire teksten uit het Nederlandse taalgebied, van 900 tot nu. 47 

braillebanden. Boeknummer: 42716. 

 

Lidewijde Paris. Hoe lees ik? : met inspirerende voorbeelden uit de literatuur. Uiteenzetting 

aan de hand van vele voorbeelden uit de literatuur over basisbegrippen, stijlfiguren en de 

context van een roman. 15 braillebanden. Boeknummer: 43611. 

 

Maria Genova. Hoe schrijf je een bestseller? : met 101 onmisbare tips en de meest 

gemaakte fouten. Informatieve gids over het schrijfproces, met voorbeelden van blunders 

van bekende schrijvers, en praktische tips. 10 braillebanden. Boeknummer: 43593. 

 

Wouter Van Wingerden. Maar zo heb ik het geleerd! : de waarheid achter 50 taalkwesties. 

Een taaldeskundige behandelt vijftig heikele taalkwesties. 8 braillebanden. Boeknummer: 

42995. 

4:  Wijsbegeerte 

Rhonda Byrne. The power. Zelfhulpboek voor een gelukkiger leven door gebruik te maken 

van de kracht van liefde, dankbaarheid en spel. 7 braillebanden. Boeknummer: 17108.  

 

Brené Brown. Verlangen naar verbinding : er echt bij horen en de moed om alleen te staan. 

Brené Brown heeft wereldwijd een gesprek op gang gebracht over de onderwerpen die zin 

geven aan ons leven: moed, kwetsbaarheid, liefde, verbinding, schaamte en empathie. De 

schrijfster herdefinieert wat het betekent om er werkelijk bij te horen in een tijd van 

toenemende polarisatie: het vereist dat we volledig in onszelf geloven en alleen durven te 

staan wanneer dat nodig is. 6 braillebanden. Boeknummer: 17184. 

 

Susan Neiman. Verzet en rede in tijden van nepnieuws. In dit essay stelt Susan Neiman, 

voortbouwend op de ideeën van Foucault en Kant, dat waarheid en rechtvaardigheid geen 

'kwestie van perspectief' zijn, zoals vaak wordt beweerd, maar universele waarden om voor 

te strijden. 4 braillebanden. Boeknummer: 43186. 

Leon De Bruin. Ik : filosofie van het zelf. Overzicht van het filosofische denken over zelfbesef 

en de eigen identiteit, mede aan de hand van primaire teksten van belangrijke denkers. 14 

braillebanden. Boeknummer: 43267. 


