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Deel 1: ‘Het geheim van Leonardo da Vinci’ van Francesco 

Fioretti 
De Italiaanse schrijver Francesco Fioretti belicht het leven van Leonardo da Vinci die leefde 

van 1452 tot 1519. De kunstenaar werkt in Milaan aan ‘Het Laatste Avondmaal’ als hij en zijn 

goede vriend en wiskundige Luca Pacioli geconfronteerd worden met de moord op een 

monnik en de diefstal van waardevolle Byzantijnse teksten. De zoektocht naar de teksten en 

de moordenaar leidt Da Vinci en Pacioli door heel Italië. Het verhaal speelt zich af tegen de 

achtergrond van de Italiaanse Renaissance. Da Vinci's genialiteit en zijn fascinatie voor 

wiskunde worden beschreven, maar ook Da Vinci als persoon: hoe hij zich als eenvoudig 

man staande houdt in deze roerige tijd met machtige heersers. Daardoor is het verhaal, dat 

doet denken aan de thrillers van Dan Brown, een waardevolle toevoeging op de bestaande 

literatuur. De Italiaanse pers was lovend en prees terecht de manier waarop de auteur 

historische personages toegankelijk maakt en geschiedenis omzet in fictie. (…) Francesco 

Fioretti. Het geheim van Leonardo da Vinci. 11 braillebanden. Boeknummer: 17284. 

Deel 2: ‘Ik 2.0’ van Koen Van der Cruyssen 
Een getraumatiseerde jonge vrouw worstelt met levensvragen en wordt door een heleboel 

gebeurtenissen tot zelfreflectie gedwongen, waardoor zij gaandeweg spiritueel ontwaakt. We 

laten even Koen Van der Cruyssen zelf aan het woord: "In de loop der jaren ontdekte ik dat 

ik tamelijk vlot met de pen kan omgaan en daarnaast verdiepte ik me ook steeds meer in 

filosofie en spiritualiteit. Ik heb beide gecombineerd in een roman met een sterke 

onderliggende boodschap. In 'Ik 2.0' speelt Jessica de hoofdrol. Een jonge vrouw die iets 

traumatisch meemaakt, waardoor haar wereld aan het wankelen gaat. Ze wordt tot reflectie 

gedwongen, analyseert haar omgeving en waant zich in Maskerland. Ontmoetingen en 

gebeurtenissen brengen haar waardevolle inzichten bij, tot ze plots een angstaanjagende 



ontdekking doet… Omdat het hoofdpersonage een vrouw is, kon ik voor advies terecht bij 

twee Nederlandse dames. Aafje en Jacqueline waren mijn klankbord en ze zorgden voor de 

vrouwelijke touch. Omdat het boek vanuit het standpunt van een vrouw geschreven was, 

was hun visie voor mij van onschatbare waarde. Zij hebben het boek realistischer gemaakt."  

(…) Koen Van der Cruyssen. Ik 2.0. 8 braillebanden. Boeknummer: 17269. Speelduur: 6 uur. 

Boeknummer: 27155. 

Deel 3: romans 

1: Autobiografische romans 

Bart Demyttenaere. Mijn Congo : een familiegeschiedenis. Ervaringen van de Belgische 

onderwijzer die enige jaren in Congo werkte, aangevuld met de belevenissen van zijn 

oudoom en vader die eveneens in de voormalige Belgische kolonie actief waren. 17 

braillebanden. Boeknummer: 17223. 

Louis Boeckmans. De laatste getuige : hoe ik Breendonk en Buchenwald overleefde. 

Oorlogsverslag van een Vlaamse verzetsman die in verschillende concentratiekampen 

belandde. 7 braillebanden. Boeknummer: 17283. 

Corine Koole. De zeven wetten van de liefde. Voor De zeven wetten van de liefde 

onderzocht Corine Koole de zeven thema's die keer op keer terugkomen als constanten in 

alle verhalen: verliefdheid, verlangen, seks, grote liefde, eeuwige liefde, pijn en trouw. 12 

braillebanden. Boeknummer: 43490. 

Eibert Pieper. Ik ben blind, maar verder is alles goed...: het levensverhaal van Eibert Pieper, 

judoka, ondernemer en schutter. Levensverhaal van de eerste Nederlandse man met zwarte 

band Judoka kampioen, daarnaast heeft hij vele ondernemingen opgericht en was actief in 

het onroerend goed. 9 braillebanden. Boeknummer: 43672. 

2: Griezelromans 

Martijn Adelmund. Max Havelaar met zombies. Naast de bekende strijd die Max Havelaar 

met de regent van Lebak moet aanbinden, is er nu ook de strijd met de slapers, de zombies. 

11 braillebanden. Boeknummer: 42575. 

Shirley Jackson. We hebben altijd in het kasteel gewoond. Vertaald uit het Engels. De komst 

van een neef zorgt voor de nodige onrust onder de bewoners van een huis waar zes jaar 

geleden vijf familieleden zijn vergiftigd. 8 braillebanden. Boeknummer: 16994. 

Stephen King. Schone slaapsters. Vertaald uit het Engels. Over de hele wereld gebeurt er 

iets vreemds als vrouwen in slaap vallen; ze worden langzaam omhuld met een coconachtig 

weefsel - en ze worden niet meer wakker. Na het uitbreken van dit virus spelen er in het 

Amerikaanse stadje Dooling heftige gebeurtenissen af. 45 braillebanden. Boeknummer: 

43162. 

Jess Kidd. Het huis van de verzamelaar. Vertaald uit het Engels. Als een jonge vrouw als 

thuishulp een oude man helpt bij het opruimen van zijn woning voor hij naar een 

verzorgingshuis gaat, raakt ze steeds meer geïnteresseerd in zijn familiegeschiedenis en de 

geheimen van het huis. 17 braillebanden. Boeknummer: 43801.  



3: Humoristische romans 

Fausto Brizzi. Je leeft maar 1 keer. Vertaald uit het Italiaans. Een 45-jarige pas gescheiden, 

geslaagde advocaat in Rome kampt met een midlifecrisis waar hij uit probeert te komen door 

anderen te gaan helpen. 10 braillebanden. Boeknummer: 16951. 

Fausto Brizzi. Mijn 2e leven : een waargebeurd verhaal, helaas. Vertaald uit het Italiaans. 

Een jonge Italiaanse regisseur eet en leeft als een carnivoor annex levensgenieter als hij een 

vrouw ontmoet die overtuigd veganiste is en op wie hij indruk wil maken. 4 braillebanden. 

Boeknummer: 17003. 

Gill Sims. Waarom mama drinkt : het dagboek van een uitgeputte moeder. Vertaald uit het 

Engels. Een werkende moeder van twee jonge kinderen besluit op haar 39ste verjaardag 

haar leven te beteren en een perfecte moeder te worden. 18 braillebanden. Boeknummer: 

43954. 

Lorenzo Marone. Waarom het zo aantrekkelijk is om gelukkig te zijn. Vertaald uit het 

Italiaans. Een oudere weduwnaar ontdekt dat de betrokkenheid bij zijn omgeving hem 

nieuwe ervaringen oplevert. 9 braillebanden. Boeknummer: 17233. 

4: Poëziebundels 

Marije Langelaar. Vonkt. Bekroond met de Jan Campertprijs en de Poëzieprijs. Alles vonkt. 

Dat die vonken niet zonder gevaar zijn, lezen we in de eerste afdeling van deze bundel, 'De 

afgrond omsingelen', een verontrustend verslag van een persoonlijke strijd. 'Een slag op de 

trom' zet de toon voor een crescendo en de bundel sluit af met 'Love songs for the Absolute'. 

Langelaars taal is spannend en precies, in elke regel gebeurt er iets. 2 braillebanden. 

Boeknummer: 17240. 

Bart Chabot. Hosanna dagen. In deze gedichtenbundel staan veel lange monologen over 

eigen en andermans leven. God, de dood en begraafplaatsen spelen in deze levens een 

grote rol. 3 braillebanden. Boeknummer: 43452. 

Remco Campert. Open ogen. Gevoelig voor de tijdgeest raapt Remco Campert de scherven 

van de wereld op en smelt ze om tot taal. 1 brailleband. Boeknummer: 43470. 

Ester Naomi Perquin. Meervoudig afwezig. Bekroond met de Herman de Coninckprijs beste 

dichtbundel, 2018. In haar vierde dichtbundel wordt Ester Naomi Perquin persoonlijker en 

scherper terwijl ze onderzoekt wat het betekent om ergens te vertrekken. 2 braillebanden. 

Boeknummer: 43636. 

5: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Isabel Allende. De winter voorbij. Vertaald uit het Spaans. Een auto-ongeluk in New York 

brengt de levens van een Chileense vrouw, een Amerikaanse man en een illegale 

Guatemalteekse kinderoppas in een stroomversnelling. 17 braillebanden. Boeknummer: 

43462. 

Petra Hartlieb. Een winter in Wenen. Vertaald uit het Duits. Als een kindermeisje rond 1911 

een boek voor haar werkgever Arthur Schnitzler moet ophalen, ontmoet ze een leuke 

boekverkoper. 7 braillebanden. Boeknummer: 43482. 

Marieke Woudstra. Een Portugese droom : een huis, een uitdaging, een nieuw bestaan. Een 

Nederlands stel woont op een landgoed in Portugal waar ze gelukkig zijn en hard werken 

aan hun olijfboomgaard en kruidenhandel, als hun eigendomsrecht betwist wordt. 12 

braillebanden. Boeknummer: 43563. 



Henning Mankell. De baanbreker. Vertaald uit het Zweeds. Een Zweedse 

springstoffenexpert, die na een ernstig ongeluk er weer in slaagde zijn oude leven op te 

pakken, kijkt na zijn pensionering terug op zijn leven en op de ontwikkelingen in de Zweedse 

samenleving. 7 braillebanden. Boeknummer: 43576. 

Martin Boetselaar. Verstoten. Psychologische roman over een vader die zijn dochters verliest 

in een vechtscheiding. 16 braillebanden. Boeknummer: 43577. 

Hideo Yokoyama. Japan Airlines nr. 123. Vertaald uit het Japans. Kazumasa Yuuki werkt al 

jaren als verslaggever bij de North Kanto Times. Als een Boeing van Japan Airlines 

neerstort, wordt Yuuki coördinator van het vliegtuignieuws. 19 braillebanden. Boeknummer: 

43600. 

Jón Kalman Stefánsson. Zomerlicht, en dan komt de nacht. Vertaald uit het IJslands. Verhaal 

over een klein IJslands dorp, waar de bewoners dolen in het labyrint van de menselijke ziel. 

Iedereen strijdt op zijn manier tegen de lethargie, een gevaar dat in de kleine gemeenschap 

op de loer ligt. 13 braillebanden. Boeknummer: 43614.  

Mechtild Borrmann. Oorlogskind. Vertaald uit het Duits. In de puinhopen van Hamburg net na 

de Tweede Wereldoorlog, vindt een 14-jarige jongen een dode vrouw en een klein jongetje, 

dat in zijn gezin opgroeit en waarvan bijna 40 jaar later het verhaal bovenkomt. 13 

braillebanden. Boeknummer: 43678. 

Joke Van Leeuwen. Hier. Hier is het huis aan de grens waar Stamvader woont. 

Vreemdelingen zijn niet welkom, smokkelen is verboden. Maar waarom trekken mensen 

grenzen? Wie meent bij welke kant te horen? 8 braillebanden. Boeknummer: 43695. 

Ellen Van Herk. Thuis in de Algarve. Als Tessa ontdekt dat haar vader Portugees is en in 

Portugal woont, gaat ze daarheen en komt op het landgoed van haar vaders familie terecht, 

waar ze wordt meegesleurd in enkele familiegeheimen. 16 braillebanden. Boeknummer: 

43715. 

Deel 4: informatieve boeken 

1: Geschiedenis 

Bart Van Loo. De Bourgondiërs : aartsvaders van de Lage Landen. Geschiedenis van de 

Nederlanden tijdens de late middeleeuwen, onder het bewind van de Bourgondiërs. 25 

braillebanden. Boeknummer: 17279.  

Kristien Hemmerechts. Het verdriet van Vlaanderen : op pad met Hein en Toon, tweeling van 

de collaboratie. Geschiedenis van een tijdens de Tweede Wereldoorlog met de Duitsers 

collaborerende Vlaamse familie, aan de hand van de ervaringen van een in 1945 geboren 

tweeling, verteld vanuit hedendaags perspectief. 14 braillebanden. Boeknummer: 17268.  

Laurence Schram. Dossin : wachtkamer van Auschwitz. Dit verzamelkamp is het onderwerp 

van deze grondige wetenschappelijke studie. De nadruk wordt gelegd op de genocidaire 

functie en op de verplichte deelname van de gedetineerden aan hun eigen uitroeiing. De 

organisatie van het kamp en zijn hiërarchie worden bestudeerd aan de hand van de 

verhoudingen en het gedrag van de SS-ers, hun helpers en hun slachtoffers. 14 

braillebanden. Boeknummer: 17263. 

Shrabani Basu. Victoria & Abdul : het ware verhaal van de innige relatie tussen een koningin 

en haar vertrouweling. Mede dankzij het recent ontdekte dagboek van Abdul Karim geeft dit 



boek over deze bijzondere vriendschap een uniek beeld van koningin Victoria, het leven aan 

het hof en het Britse Rijk. 19 braillebanden. Boeknummer: 43195. 

2: Kunst en vrije tijd 

Hannes Wallrafen. De blinde fotograaf : leven en werk van Hannes van Wallrafen. In de 

blinde fotograaf vertelt de auteur hoe hij na een periode van grote wanhoop, als hij blind 

wordt op 52-jarige leeftijd, zich herneemt en zich gaat verdiepen in de wereld van de 

zintuigen. 10 braillebanden. Boeknummer: 43442. 

Dave Boomkens. Liesbeth List : de dochter van de vuurtorenwachter. Liesbeth List is een 

van de grootste zangeressen van Nederland. Dave Boomkens en Richard van de Crommert 

schreven een biografie over de diva. Over Liesbeth Lists samenwerking met Ramses Shaffy 

en over haar vertolkingen van liedjes van Edith Piaf, Charles Aznavour en Jacques Brel. 19 

braillebanden. Boeknummer: 43043. 

Paërl Hetty. Het gezicht van Jan Klaassen : hij lacht zich een bult. Overzicht van de 

geschiedenis van het poppenspel en enkele korte inleidingen over poppenspelen, 

poppenspeler en poppentheater. 2 braillebanden. Boeknummer: 42910. 

Wim Sonneveld. Niemand dan wij. Wim Sonneveld is van grote invloed geweest op de 

Nederlandse theater- en liedcultuur. Zijn vriend, vormgever en tekstschrijver Friso 

Wiegersma, was beeldbepalend voor Sonnevelds carrière. In de zevenentwintig jaar dat zij 

een relatie hadden waren ze veel onderweg en schreven ze elkaar met grote regelmaat 

brieven. 8 braillebanden. Boeknummer: 42975. 

3: Psychologie 

Fleur Van Groningen. Leven zonder filter : mijn ervaring met hoogsensitiviteit. Voel jij je 

anders dan de meeste mensen? Krijg je meer indrukken binnen? Ben je sneller moe? Maar 

heb je ook meer oog voor detail? Ervaar je intense emoties, voel je anderen makkelijk aan 

en streef je naar diepgaande contacten? Dan ben jij mogelijk hoogsensitief. In Leven zonder 

filter vertelt Fleur openhartig en met zelfrelativering over de zoektocht naar haar 

gebruiksaanwijzing. Hoe ze ontdekte dat ze hoogsensitief is en zich daar aanvankelijk tegen 

verzette, uit schrik voor labels en zweefteven. Tot ze ondervond dat de eigenschap naast 

nadelen ook voordelen kent. 11 braillebanden. Boeknummer: 17109. 

Liesbeth Smit. Ik moet nog even kijken of ik kan : de stille revolutie van de introverte mens. 

Pleidooi voor gelijkwaardigheid en acceptatie van introversie. 11 braillebanden. 

Boeknummer: 43459. 

Mieke Kerkhof. Klaar is Kees : een knipoog naar het levenseinde. In ultrakorte verhalen 

wordt het onvermijdelijke levenseinde beschreven. Elke anekdote brengt een geheel eigen 

ontroering teweeg. Het beest in de bek kijken blijkt de beste remedie maar kijken door de bril 

van anderen helpt ook. En zo valt er ineens iets te (glim)lachen. Immers, vreugde en verdriet 

zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 5 braillebanden. Boeknummer: 43463. 

Elke Geraerts. Mentaal kapitaal : versterk je mentale veerkracht en vermijd burn-out. De 

burn-outepidemie neemt ongekende vormen aan. Maar er is een oplossing: hoe groter je 

mentale weerbaarheid, hoe beter je beschermd bent tegen stress, burn-out en andere 

mentale problemen. In dit grensverleggende boek toont brein experte Elke Geraerts wat de 

belangrijkste componenten zijn van mentale veerkracht, en hoe je deze kunt trainen om je 

mentale kapitaal te vergroten. 7 braillebanden. Boeknummer: 17195. 



4: Religie 

Nabeel Qureshi. Allah of Jezus? : een persoonlijke zoektocht naar de waarheid. Verslag door 

een tot het christendom bekeerde moslim van zijn zoektocht naar God, de betekenis van 

Jezus Christus en de waarheid van het christendom. 19 braillebanden. Boeknummer: 43936. 

Brahim Laytouss. De islam in 51 vragen en antwoorden. Beknopte informatie over de islam 

in de vorm van actuele en praktische vragen met antwoorden. 4 braillebanden. 

Boeknummer: 17188. 

Samira Atillah. Zijn naam was Youssef : een ongecensureerd verslag uit het 

vluchtelingenkamp. Persoonlijke verhalen van vluchtelingen die onder erbarmelijke 

omstandigheden verblijven in de kampen in Noord-Frankrijk. 4 braillebanden. Boeknummer: 

17219. 

Luc Van Looy. In de naam van de Vader : 365 fragmenten uit homilieën en toespraken van 

Mgr. Luc Van Looy. Mgr. Luc Van Looy (1941) werd op 1 februari 2004 gewijd tot dertigste 

bisschop van Gent. Een bisschop is een verkondiger. In dit boek met als titel zijn 

bisschopsleuze, zijn 365 fragmenten verzameld uit de talloze homiliën en toespraken die 

bisschop Van Looy de voorbije jaren hield ‘in de Naam van de Vader’. 15 braillebanden. 

Boeknummer: 17242. 


