
Onder de vingers: de braille-aanwinsten 

Inhoudsopgave : 

Deel 1: ‘Ring Oost’ van Isabelle Corlier 

Deel 2: ‘Spoken in Moskou: reportages en brieven uit Rusland’ van Joseph Roth 

Deel 3: romans 

1: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

2: Thrillers 

3: Verhalen 

4: Waargebeurd 

5: Boeken voor jongvolwassenen 

Deel 4: informatieve boeken 

1: Criminaliteit en justitie 

2: Eten en drinken 

3: Exacte wetenschappen 

4: Geschiedenis 

Deel 1: ‘Ring Oost’ van Isabelle Corlier 

Aubry Dabancourt, onderzoeksrechter in Brussel, heeft nooit kinderen gewild, maar op de 

dag dat hij zijn pasgeboren dochtertje vasthoudt, zweert hij er altijd voor haar te zijn. Een 

belofte die een wrange nasmaak krijgt, als zijn vrouw overlijdt in het kraambed. Ondanks zijn 

verdriet weet hij zich goed te redden. Tot op een dag een opeenstapeling van ergernissen 

hem tot het uiterste drijven. In zijn oerdrift om zijn dochtertje te beschermen, vermoordt hij 

een man. Ironisch genoeg wordt hij de volgende dag aangesteld als leidinggevende in het 

onderzoek. Dat geeft hem perfect de gelegenheid zijn daad te verdoezelen. ‘Ring Oost’ is 

een mooi geschreven thriller met een intrigerende insteek. Niet alleen volg je als lezer de 

gedachtegang van een moordenaar, ook tipt Isabelle Corlier een aantal interessante 

maatschappelijke thema’s aan. Op intrigerende wijze laat ze zien dat het recht niet altijd 

zegeviert, maar dat men uiteindelijk voor zijn of haar eigen overtuiging strijdt. Zelfs de 

rechters maken hun eigen regels ten koste van anderen. En dat is levensgevaarlijk. (…) 

Isabelle Corlier. Ring Oost. 12 braillebanden. Boeknummer: 17251. Speelduur: 9 uur. 

Boeknummer: 27101. 

Deel 2: ‘Spoken in Moskou: reportages en brieven uit 

Rusland’ van Joseph Roth 

De Joods-Oostenrijkse schrijver Joseph Roth verbleef in 1926 in de pas opgerichte Sovjet-

Unie en schreef er bijna twintig reportages over het leven van alledag voor de Frankfurter 

Zeitung, de krant waarvoor hij van 1923 tot 1932 correspondent was. Zijn verslagen zijn 

natuurlijk historisch uitermate boeiend. De communistische revolutie was pas negen jaar 

achter de rug toen hij het land bereisde en de Russische samenleving was nog in volle 



verandering. Aanvankelijk lijkt Roth enige sympathie voor het nieuwe regime op te brengen, 

maar voor de propaganda valt hij niet. Hij schippert, wil graag het positieve zien, maar 

bemerkt ook de kwalen. Gaandeweg groeit het inzicht dat de hoop niet altijd gegrond is, dat 

een dictatuur in de maak is. Dat lees je het sterkst in de kleine verhalen, want Roth doet niet 

aan grote, droge politieke analyses. Dit zijn tenslotte 'reisverhalen'. Los van die historische 

context is Roth ook hier weer kwistig met zijn verteltalent. Dat levert pareltjes op. Al in de 

eerste zin slaat hij toe. 'Lang voordat een bezoek aan het nieuwe Rusland ook maar 

denkbaar was, kwam het oude naar ons toe.'. Heerlijk hoe hij verder in die tekst het cliché 

van de Russische emigrant in Parijs uitkleedt - 'berenmutsen van zuiver kattenvel', 

bijvoorbeeld, en Russische vorsten die taxichauffeurs worden, en daardoor hoogst dankbare 

personages voor de literatuur. Joseph Roth bedient zijn krantenlezers met literaire kwaliteit. 

In zijn beschrijving van de kantoren van de grensovergang tussen Polen en de USSR wekt 

hij de koffers van de reizigers tot leven: ze pakken zichzelf uit. Zijn evocatie van de 

vliegenplaag in kaviaarstad Astrachan geeft je letterlijk de kriebels. De parade aan het 

Kremlin ter gelegenheid van de verjaardag van de revolutie ontrolt zich als een film. (…) 

Joseph Roth. Spoken in Moskou: reportages en brieven uit Rusland. 9 braillebanden. 

Boeknummer: 43844. 

Deel 3: romans 

1: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Patrick Modiano. Slapende herinneringen. Vertaald uit het Frans. Een man mijmert over 

vrouwen die hij vroeger heeft ontmoet, maar die onbekende schimmen uit het verleden 

blijven. 4 braillebanden. Boeknummer: 43731. 

Mano Bouzamour. Bestsellerboy. Als een jongen van Marokkaanse afkomst zijn droom om 

een roman te publiceren verwezenlijkt, heeft dit verstrekkende gevolgen voor zijn privéleven 

en persoonlijke ontwikkeling. 14 braillebanden. Boeknummer: 43742. 

Paolo Cognetti. De buitenjongen. Vertaald uit het Italiaans. Eenzame man, die vastgelopen 

is in Milaan, gaat in een berghut wonen. Daar herontdekt hij wat hij in de loop der jaren was 

verloren. 6 braillebanden. Boeknummer: 43784. 

Lina Wolff. De polyglotte geliefden. Bekroond met de Svenska Dagbladets-literatuurprijs, 

2016 en de  Augustprijs, 2016. Vertaald uit het Zweeds. Dit boek verhaalt over drie mensen 

en drie soorten onvervulde verlangens. 11 braillebanden. Boeknummer: 43785. 

Tatiana De Rosnay. De familiereünie. Vertaald uit het Engels. Terwijl hoosbuien en 

overstromingen Parijs teisteren, overspoelt een stortvloed aan emoties een familiereünie. 14 

braillebanden. Boeknummer: 43810. 

2: Thrillers 

Isabel Ashdown. Kleine leugens. Vertaald uit het Engels. Een tv-reporter maakt een 

programma over onopgeloste zaken, maar dat valt niet mee omdat het ditmaal een zaak 

betreft waar zij zelf deel van uitmaakte zo'n twintig jaar geleden en haar herinneringen eraan 

lijken niet meer te kloppen. 14 braillebanden. Boeknummer: 17258. 

Linwood Barclay. Niemand hoort het. Vertaald uit het Engels. Na een merkwaardige 

mishandeling die hem bijna fataal werd, probeert Paul Davis als therapie de gebeurtenissen 

op te schrijven. Dat gaat goed totdat hij een oude typemachine in gebruik neemt. 14 

braillebanden. Boeknummer: 17273. 



Katrine Engberg. De krokodilvogel. Vertaald uit het Deens. Na de moord op een jonge 

vrouw, waarbij de dader in haar gezicht een snijpatroon heeft gekerfd, heeft het team van 

Jeppe Kørner en Anette Werner in Kopenhagen er de handen aan vol om de raadsels te 

ontrafelen. 13 braillebanden. Boeknummer: 17281. 

Jane Harper. Verlaten. Vertaald uit het Engels. Als de middelste van drie Australische broers 

die veeboer zijn, dood wordt gevonden, gaat de oudste op onderzoek uit. 14 braillebanden. 

Boeknummer: 17287. 

3: Verhalen 

Joël Broekaert. De Alleseter : waarom we ganzeneieren moeten eten, groente ook gevoel 

heeft, vissaus verslavend is en nog 74 verbluffende eetverhalen. Waarom eten we wel 

kippen- maar geen ganzeneieren? Waaraan ontleent een zure vrucht als de citroen zijn 

bestaansrecht? En waarop is de term vierseizoenenpeper gebaseerd? Met onverholen 

enthousiasme en tomeloze nieuwsgierigheid gaat Joel Broekaert op zoek. 14 braillebanden. 

Boeknummer: 43447. 

Vamba Sherif. Zwart : Afro-Europese literatuur uit de Lage Landen. Bloemlezing van 

verhalen en essays geschreven door schrijvers uit Nederland en Vlaanderen, met roots in 

Afrika. 11 braillebanden. Boeknummer: 43502. 

John Muir. In de wildernis : tochten door Wisconsin, Nevada, Californië en Alaska. Keuze uit 

verschillende geschriften van John Muir. Deze publicatie bevat een selectie van goed 

geschreven, soms zelfs spannende natuurimpressies en waarnemingen over dieren. 

Vertaald uit het Engels. Keuze uit verschillende geschriften van John Muir. Deze publicatie 

bevat een selectie van goed geschreven, soms zelfs spannende natuurimpressies en 

waarnemingen over dieren. 10 braillebanden. Boeknummer: 43555. 

Franca Treur. Slapend rijk en andere verhalen. In 37 korte verhaaltjes portretteert de auteur 

de moeilijkheden en de mogelijkheden van het moderne leven. 3 braillebanden. 

Boeknummer: 43733. 

Hesron Bon. Ik kan er een boek over schrijven : hilarische datingavonturen. Nadat Hesron 

weer eens is gedumpt, gaat hij op zoek naar een nieuwe vrouw in zijn leven. Wat volgt is een 

online speurtocht op dating apps naar de vrouw van zijn dromen. 7 braillebanden. 

Boeknummer: 43991. 

4: Waargebeurd 

Aeham Ahmad. De pianist van Yarmouk. Vertaald uit het Duits. Een pianist in een 

vluchtelingenkamp in Damascus speelt tussen de puinhopen van de oorlog op straat, om 

mensen hoop te geven. 18 braillebanden. Boeknummer: 43499. 

Bibian Mentel. Kut Kanker! : door jou laat ik mijn leven niet verpesten! Levensverhaal van de 

Nederlandse topsporter, bij wie voor de negende maal kanker werd geconstateerd, maar die 

haar snowboardcarrière wil voortzetten en snowboarden als paralympische sport promoot. 

10 braillebanden. Boeknummer: 43501. 

Sylvia Veld. De jacht op mijn verkrachter : omdat de politie faalde. Persoonlijk verslag door 

een jonge vrouw die slachtoffer werd van verkrachting door een Somalische asielzoeker en 

zelf in actie kwam om de dader op te sporen toen de politie tekort schoot. 8 braillebanden. 

Boeknummer: 43765. 



Deborah Feldman. Onorthodox : de schokkende breuk met mijn roots. Vertaald uit het 

Engels. Herinneringen van een Amerikaanse vrouw aan haar jeugd in een ultra-orthodoxe 

chassidische gemeenschap in Brooklyn, een milieu waaraan ze wist te ontvluchten. 13 

braillebanden. Boeknummer: 17237. 

5: Boeken voor jongvolwassenen 

Fantasy. Taran Matharu. De strijdmagiër. Vertaald uit het Engels. Fletcher en zijn vrienden 

zijn op weg naar hun eigen wereld. Wilde demonen, Wyvernrijders en orks dwarsbomen hen. 

Zullen ze in Hominum aankomen? 16 braillebanden. Boeknummer: 17197. 

Fantasy. Taran Matharu. De edele. Vertaald uit het Engels. Na vrijspraak door de 

onderzoeksraad worden Fletcher en zijn vrienden Othello en Sylva op een levensgevaarlijke 

missie gestuurd. Ze moeten de overheersing door het Orkenrijk voorkomen. 15 

braillebanden. Boeknummer: 17204. 

Fantasy. Taran Matharu. De nieuweling. Vertaald uit het Engels. Smidsleerling Fletcher kan 

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

strijdmagiër tegen de orks. 16 braillebanden. Boeknummer: 17205. 

Tille Vincent. Anna. Anna heeft mogelijk lymfeklierkanker. Na dit nieuws heeft haar vader 

plotseling weer oog voor haar en op school maakt ze nieuwe vrienden. Als na onderzoek 

blijkt dat Anna niet ziek is, twijfelt ze of ze de waarheid moet vertellen. 12 braillebanden. 

Boeknummer: 17221. 

Kaat De Kock. Niets om het lijf. Als Maries vriend Adam vreemdgaat, maakt ze het uit. Nadat 

Marie wat meer opmerkingen krijgt over haar figuur, begint ze met lijnen. Wat begint met een 

paar kilo, verandert in een steeds erger wordende obsessie. 5 braillebanden. Boeknummer: 

17212. 

Deel 4: informatieve boeken 

1: Criminaliteit en justitie 

Anthony Adeane. IJle lucht. In de tweede helft van de twintigste eeuw verdwenen in IJsland 

kort na elkaar twee mannen spoorloos, wat destijds een unieke gebeurtenis was die de 

inwoners tot op de dag van vandaag bezighoudt. 12 braillebanden. Boeknummer: 17189. 

David Van de Steen. Overlever van de Bende van Nijvel. Persoonlijk relaas van de auteur 

die op negenjarige leeftijd zijn ouders en zus verloor tijdens een bloedige overval door de 

Bende van Nijvel op een supermarkt, en over het niet aflatende onderzoek naar de daders. 

12 braillebanden. Boeknummer: 17278. 

2: Eten en drinken 

Igor Daems. Het recept van mijn leven : 24 unieke verhalen en gerechten vol herinneringen. 

Het recept van mijn leven is veel meer dan een kookboek. In dit boek vertellen 24 bekende 

en minder bekende mensen bijzondere verhalen over hun smakelijkste herinneringen. Alle 

vertellers hebben bovendien een band met Zorgbedrijf Antwerpen: het zijn bewoners van 

serviceflats en woonzorgcentra, klanten van dienstencentra, familie van medewerkers... Ook 

de Bekende Vlamingen in dit boek zijn vertrouwd met ons huis. 4 braillebanden. 

Boeknummer: 17171. 

Paul Shapiro. Nooit meer slachten : hoe kweekvlees ons bord en de wereld zal veranderen. 

Overzicht van de actuele stand van zaken betreffende de productie van kunstvlees als 



vervanging voor vlees van dieren als voedingsmiddel. 12 braillebanden. Boeknummer: 

17286. 

3: Exacte wetenschappen 

Wilma De Rek. De kleine Darwin : zijn baanbrekende evolutietheorie samengevat. Aan de 

hand van zijn boek 'On the origin of species' ('Over het ontstaan van soorten') wordt beknopt 

de evolutietheorie van Charles Darwin (1809-1882) uitgelegd, kern van de biologie. 4 

braillebanden. Boeknummer: 43836. 

Kester Freriks. Stilte, ruimte, duisternis : verkenningen in de natuur. In Stilte, ruimte, 

duisternis onderneemt Kester Freriks een verrassende ontdekkingsreis. Hij zoekt en vindt 

stilte in de natuur en in de kunst, maakt nachtelijke wandelingen bij het licht van de sterren 

en doorkruist de leegte van Nederland, op zoek naar ons land zoals het oorspronkelijk was. 

16 braillebanden. Boeknummer: 43687. 

4: Geschiedenis 

Brunhilde Pomsel. Een Duits leven : het confronterende verhaal van de secretaresse van 

Joseph Goebbels. Herinneringen van Brunhilde Pomsel aan de periode 1933-1945 toen zij in 

Berlijn secretaresse was van Joseph Goebbels. 10 braillebanden. Boeknummer: 43179. 

Adolf Hitler. Mijn strijd. Uitvoerige, deels autobiografische uitleg door de 

nationaalsocialistische dictator (1889-1945) van zijn denkbeelden over ras, politiek en de 

staat, waarin hij mede lucht geeft aan zijn antisemitisme. 37 braillebanden. Boeknummer: 

44038. 

Geert De Vriese. Mei '68 : 31 dagen die ons leven veranderden? Bij de vijftigste verjaardag 

van Mei ’68 gaan Geert De Vriese en Frank Van Laeken op zoek naar de gebeurtenissen en 

de persoonlijke verhalen achter de enige maand in de wereldgeschiedenis met 

hoofdletterstatus. Ooggetuigen maken de balans op van hun dromen en idealen, experts 

toetsen ze aan feiten en doen nader onderzoek. 25 braillebanden. Boeknummer: 17173. 

Deborah Cadbury. Koningin Victoria als huwelijksmakelaar : haar kinderen en kleinkinderen 

op Europese tronen. Historisch overzicht van de dynastieke huwelijken waardoor koningin 

Victoria van Groot-Brittannië trachtte de onderlinge band tussen de Europese vorstenhuizen 

te verstevigen en haar macht te consolideren. 18 braillebanden. Boeknummer: 17226.  

Wim Claeys. Mijn papa was bij de SS. Wim Claeys, vooral bekend als cabaretier en 

folkmuzikant, belicht in dit boek de donkere kant van zijn familiegeschiedenis. 6 

braillebanden. Boeknummer: 17230. 


