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Deel 1: ‘Rot fruit’ van Jos Pierreux 
In een winkel stuit inspecteur Luk Borré op een gruwelijke moord. De identificatie van het 

aan stukken gehakt lichaam verloopt moeizaam. Terwijl zijn echtgenote Rena op zoek gaat 

naar een aannemer om hun appartement te verbouwen, probeert Borré de dader op het 

spoor te komen. Het onderzoek vordert niet, tot speurders van buiten Knokke zich ermee 

bemoeien en een aanhouding verrichten. De verdachte lijkt echter zo onwaarschijnlijk de 

ware moordenaar te zijn dat Borré niet kan geloven in zijn schuld. In stilte zoekt hij dus 

verder. Is dit trouwens wel een alleenstaand misdrijf? Of is Borré een seriemoordenaar op 

het spoor? (…) Jos Pierreux. Rot fruit. 12 braillebanden. Boeknummer: 17313. 

Deel 2: ‘Middaguur’ van Dörte Hansen 
Dörte Hansen is een Duitse auteur, journaliste en taalwetenschapper. ‘Middaguur’ is een 

schitterende, ontroerende roman over het einde van een boerendorp, over verlies, over 

afscheid en over een nieuw begin. De wolken hangen dreigend boven café-pension 

Feddersen als zoon Ingwer terugkeert naar zijn geboortedorp. Hij heeft iets goed te maken. 

Grootmoeder Ella begint langzaam maar zeker haar verstand te verliezen, grootvader Sönke 



houdt koppig stand in zijn oude dorpskroeg. Diens beste tijd ligt al lang en breed achter hem, 

en dat geldt ook voor de rest van de dorpsbewoners. Wanneer is de teloorgang van het dorp 

begonnen? In de jaren zeventig, toen na de verkaveling eerst de hagen en vervolgens de 

vogels verdwenen? Toen de grote boerderijen groeiden en de kleintjes stierven? Of toen 

Ingwer naar Kiel ging om te studeren en zijn oude grootvader liet zitten met het café-

pension? (…) Dörte Hansen. Middaguur. 11 braillebanden. Boeknummer: 17322. Speelduur: 

9 uur. Boeknummer: 27562. 

Deel 3: romans 

1: Autobiografische romans 

Penelope Lively. Leven in de tuin. Vertaald uit het Engels. Ervaringen van de Britse auteur 

met het zelf tuinieren en het lezen over, bekijken en bezoeken van tuinen uit o.a. literatuur, 

schilderkunst en cultuurhistorie. 8 braillebanden. Boeknummer: 17292. 

Renate Dorrestein. Dagelijks werk : een schrijversleven. Literaire biografie, waarin Dorrestein 

haarzelf en de veranderende wereld uitlegt. 14 braillebanden. Boeknummer: 43674. 

Raoul De Jong. Dagboek van een puber : notities van een onvolprezen wonderkind. Dertiger 

Raoul kijkt terug op zijn pubertijd, aan de hand van het dagboek dat hij toen schreef. 3 

braillebanden. Boeknummer: 43745. 

Paulo Coelho. Hippie. Vertaald uit het Portugees. Semi-autobiografisch vertelde 

belevenissen van de Braziliaanse auteur, die tijdens de bloei van de hippietijd onder meer 

naar Amsterdam en Istanboel reist. 11 braillebanden. Boeknummer: 43962. 

Jan Wolkers. Amstelglorie : de volkstuin van Jan Wolkers. Selectie van fragmenten uit 

dagboeken en brieven over en foto's gemaakt in de volkstuin van Jan Wolkers (1925-2007) 

op het Amsterdamse complex Amstelglorie, van 1972 tot 1981. 18 braillebanden. 

Boeknummer: 44054. 

Lieve Joris. Terug naar Neerpelt. In romanvorm vertelde herinneringen van de schrijfster aan 

haar jeugd in Neerpelt, haar ouders, en haar aan drugs verslaafde broer. 10 braillebanden. 

Boeknummer: 17246. 

Marnix Peeters. Zo donker buiten : afscheid van een moeder met alzheimer. Herinneringen 

van de Vlaamse schrijver aan het leven en overlijden van zijn moeder, die leed aan 

Alzheimer. 4 braillebanden. Boeknummer: 17256. 

2: Columns 

Annie M.G. Schmidt. Impressies van een simpele ziel. Korte humoristische schetsjes uit een 

zeer dagelijks leven. 4 braillebanden. Boeknummer: 41022.  

Remco Campert. Te vroeg in het seizoen. Columns over autobiografische thema's. 8 

braillebanden. Boeknummer: 41287. 

Aaf Brandt Corstius. Eindelijk 40 : over de voordelen en niet bestaande nadelen van 

veertiger zijn. Over de voordelen en niet-bestaande nadelen van veertiger zijn, herkenbaar 

voor iedereen die al een tijdje, of net, veertig is. 9 braillebanden. Boeknummer: 43245. 

Ralf Habets. Blik op scherp : 100 en één gedachten uit het leven van een blinde. Op geheel 

eigen wijze beschrijft Ralf Habets zijn nietsziende blik op het leven en op de dingen die hem 

bezighouden. Dat zijn vooral praktische zaken, maar ook gevoelige thema's die hij beslist 

niet uit de weg gaat. 7 braillebanden. Boeknummer: 43248. 



3: Detectives 

Sophie Hannah. Het mysterie van de drie kwarten. Vertaald uit het Engels. De beroemde 

detective Hercule Poirot raakt betrokken bij het onderzoek naar de ware toedracht rond de 

dood van een rijke oude man. 14 braillebanden. Boeknummer: 17296. 

Ellison Cooper. Gekooid. Vertaald uit het Engels. Een Amerikaanse neurowetenschapper die 

zoekt naar afwijkingen in de hersenen van seriemoordenaars wordt als special agent bij de 

FBI belast met het onderzoek naar de gruwelijke dood van de dochter van een invloedrijke 

senator. 14 braillebanden. Boeknummer: 17307. 

Elizabeth George. De straf die ze verdient. Vertaald uit het Engels. Inspecteur Lynley en 

sergeant Havers onderzoeken de zelfmoord van een wegens vermeend kindermisbruik 

opgepakte, alom gerespecteerde deken in het middeleeuwse stadje Ludlow. 41 

braillebanden. Boeknummer: 44072. 

Sterre Carron. Puta. Inspecteur Rani Diaz van de Mechelse politie staat onder hoge druk om 

een seriemoordenaar te vinden. 12 braillebanden. Boeknummer: 17191. 

Belinda Aebi. Ademnood. Wanneer profiler Kaya De Regge na een FBI-opleiding uit Amerika 

terugkeert, wordt ze op twee onopgeloste moordzaken gezet. Kan ze de moorden oplossen? 

11 braillebanden. Boeknummer: 17196. 

4: Historische romans 

Ype Poortinga. Duivelsdag op Groenland. Vertaald uit het Fries. Walvisvaarder De juffrouw 

Clara strandt met zijn waardevolle lading pelsen, levertraan en vet voor de kust van 

Groenland en de bemanning moet in barre omstandigheden zien te overleven, temidden van 

de gastvrije maar primitieve Eskimo's, ijsberen en andere koude gevaren. 11 braillebanden. 

Boeknummer: 43897. 

Nicole Harmsen. De Rusluie : een Nederlands-Russische familiegeschiedenis. Gedreven 

door armoede vertrekken enkele inwoners van Vriezenveen in de achttiende eeuw naar Sint 

Petersburg in Rusland, waar ze de basis leggen voor de succesvolle Nederlandse 

handelsgemeenschap. 19 braillebanden. Boeknummer: 44059. 

John Banville. Mevrouw Osmond. Vertaald uit het Engels. Vervolg op ‘Portrait of a lady’ van 

Henry James. In het conventionele en moralistische Engeland onder koningin Victoria wil 

een jonge aristocratische vrouw zelf de richting van haar leven bepalen wanneer ze ontdekt 

heeft dat haar man haar om haar geld heeft getrouwd. 19 braillebanden. Boeknummer: 

43599. 

5: Makkelijk lezen 

Helene Bakker. Eline Vere: het beroemde verhaal van Louis Couperus. De 

levensgeschiedenis van een begaafde maar melancholieke vrouw uit de Haagse aristocratie 

rond de eeuwwisseling. 5 braillebanden. Boeknummer: 41234. 

Sofia Bergvall. De blinde bloemist. Vertaald uit het Duits. Eva heeft een bloemenzaak waar 

weinig klanten komen. Dan komt er een blinde stagiaire. 1 brailleband. Boeknummer: 42684. 

Murat Isik. Verloren grond. Mehmet groeit op in een bergdorp in Turkije. Mehmets vader 

krijgt een ernstig ongeluk. Hij kan niet meer werken als veeboer. Ze moeten verhuizen naar 

een ander dorp. Maar daar zijn ze niet welkom. 19 braillebanden. Boeknummer: 43716. 



6: Poëziebundels 

Willem Jan Otten. Genadeklap. Gedichten over verlangen, dood en God. 3 braillebanden. 

Boeknummer: 43646. 

Anne Vegter. Wat helpt is een wonder : gedichten van de Dichter des Vaderlands 2013-

2017. Bundeling van alle 'vaderlandse' gedichten, grotendeels verschenen in de NRC  die de 

Dichter des Vaderlands tijdens haar 'dienstjaren' 2013 t/m 2016 schreef. 4 braillebanden. 

Boeknummer: 43664. 

Ester Naomi Perquin. Lange armen : gedichten over de politie. Tien gedichten ter 

gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Nationale Politie van Dichter des Vaderlands 

Naomi Perquin, die een paar maanden meeliep met verschillende politiemensen. 1 

brailleband. Boeknummer: 43673. 

Tim Hofman. Gedichten van de broer van Roos. Bundel die varieert van rijmpjes geschreven 

op de grap, tot heel technische stukken. 2 braillebanden. Boeknummer: 43901. 

Paul Bogaert. Zo kan het niet langer. Een dichtbundel vol vluchtwegen voor de moderne 

mens. Een koude douche voor het ego. 1 brailleband. Boeknummer: 17248. 

7: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Maarten Inghels. De handel in emotionele goederen. Een man haalt goederen op bij mensen 

die op natuurlijke of minder natuurlijke wijze overleden zijn. 6 braillebanden. Boeknummer: 

17300. 

Siri Hustvedt. Herinneringen aan de toekomst. Vertaald uit het Engels. Een oudere schrijfster 

blikt terug op haar vormingsjaren in het New York van de jaren zeventig. 15 braillebanden. 

Boeknummer: 17309. 

Jan Vantoortelboom. Jagersmaan. Terug van het slagveld in Vlaanderen na de Eerste 

Wereldoorlog gaat een jongeman naar Amerika, maar strandt in Ierland waar een 

burgeroorlog woedt. 8 braillebanden. Boeknummer: 17318. 

Kristin Harmel. Ik wist het al. Vertaald uit het Engels. Na de dood van haar man vindt een 

vrouw bij een cursus gebarentaal weer de liefde van haar leven. 15 braillebanden. 

Boeknummer: 17320. 

Arnon Grunberg. Goede mannen. Roman over een vader die denkt dat een goede man altijd 

een stapje opzij doet, dat goed zijn niet veel anders is dan verlangen naar het goede. 24 

braillebanden. Boeknummer: 44039. 

P.F. Thomése. Ik, J. Kessels. Schrijver raakt niet alleen zijn beste vriend kwijt, maar ook zijn 

favoriete personage, J. Kessels, met wie hij vele avonturen beleefde: van Tilburg tot 

Hamburg, van New Orleans tot aan de San Francisco Bay. 10 braillebanden. Boeknummer: 

43550. 

Tine Bergen. Merg. Nu een dertigjarige vrouw zelf een dochter heeft, geeft ze haar visie op 

haar disfunctionele familie en wanneer haar moeder dreigt met zelfmoord, breekt zij met haar 

en snijdt daarmee ook een deel van zichzelf af. 5 braillebanden. Boeknummer: 17201. 

Bert Moerman. Niet dat het iets uitmaakt. Een boekenredacteur bij een uitgeverij krijgt bij 

toeval iets met een vrouw op wie hij niet verliefd is en blijft uit gewoonte bij haar, maar als hij 

een andere vrouw leert kennen begint hij te dromen over zijn vrijheid. 6 braillebanden. 

Boeknummer: 17202. 



Marnix Peeters. Ik heb aids van Johnny Diamond : het verslag van een midlifecrisis. Barry 

King, een Vlaamse autoverkoper met een midlifecrisis, gaat samen met zijn Turkse vriend 

Gele Ali de bloemetjes buiten zetten in het uitgaansleven van Berlijn. Daar vindt hij de liefde 

van zijn leven maar zijn avontuur eindigt in een catastrofe. 7 braillebanden. Boeknummer: 

17203. 

Liane Moriarty. Negen volmaakte vreemden. Vertaald uit het Engels. Negen mensen 

bezoeken een kuuroord en hopen fysiek en mentaal uit een impasse te komen, maar 

halverwege neemt de behandeling met massages, therapie en vastenkuren een bizarre 

wending. 19 braillebanden. Boeknummer: 17207. 

Deel 4: informatieve boeken 

1: Gezondheid 

Ken Delissen. Yes you Ken! : hoe ik mijn tweede leven begon. Ken Delissen was 

sportleerkracht tot hij op 5 juni 2009 ernstig viel en volledig verlamd raakte. In die tien jaren 

die volgden, revalideerde hij onder meer in het UZ Gent, ontdekte hij technologische 

hulpmiddelen en herwon hij zijn levenskracht. Na zijn passage in de succesvolle tv-reeks 

Taboe werd hij overdonderd door positieve reacties. 7 braillebanden. Boeknummer: 17241. 

Filip Van Beurden. 200 jaar homeopathie : een onverdund kritische bespreking. Dit goed 

gedocumenteerd en verhelderend boek verschaft de lezer een beter inzicht in de herkomst, 

de theorieën en ideeën van de grondlegger van de homeopathie, de 18e-eeuwse Duitse arts 

Samuel Hahnemann. 5 braillebanden. Boeknummer: 17295. 

2: Huishoudkunde 

Inez Van Eijk. Huishoudkalender : 52 huishoudhacks om je leven simpel te houden. 52 

handige tips om je huishouden op orde te krijgen en te houden. 2 braillebanden. 

Boeknummer: 43622. 

Loethe Olthuis. Zin en onzin in de supermarkt : over kopen en eten. In dit boek beantwoordt 

culinair journalist Loethe Olthuis vele vragen. Het merendeel van de Nederlanders koopt zijn 

eten in de supermarkt. Dat betekent blootstaan aan een dagelijks reclamebombardement. 

Maar wat zit er eigenlijk in al die zo overtuigend aangeprezen producten? Wat moeten we nu 

echt kopen en eten. 31 braillebanden. Boeknummer: 43398. 

3: Media 

Fred Janssen. Lang leve de TV! : 60 jaar televisie. Duik mee in de opwindende geschiedenis 

van zes decennia Vlaamse tv. Samensteller Fred Janssen verzamelde weetjes, anekdotes 

en verhalen van tientallen betrokken presentatoren, programmamakers en medewerkers 

achter de schermen: een trip die begint bij de zwart-witte wonderjaren van het nieuwe 

medium en eindigt met een hoopvolle blik op de toekomst. 4 braillebanden. Boeknummer: 

17048. 

Eric Goens. Het huis : 9 ontmoetingen, 9 verhalen. In "Het huis" worden Bekende Vlamingen 

mensen van vlees en bloed. Daar leveren ze zich 24 uur lang over aan journalist en 

programmamaker Eric Goens. In de jeugdkamer vertellen ze over hun start in het leven, over 

hun geliefden, over wat hen drijft. In de sportkamer wordt duidelijk hoe hun band met hun 

lichaam is. In de biechtkamer zijn ze blij dat het bijna voorbij is... Eric Goens laat je in dit 

boek meekijken achter de schermen: welke negen gasten zijn hem het meeste bijgebleven? 



Hoe kreeg hij ze te pakken? Hoe verliepen de opnames? 6 braillebanden. Boeknummer: 

17123. 

Berend Boudewijn. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Als regisseur tekende Berend Boudewijn 

nationaal en internationaal voor honderden televisieprogramma's en in ons land regisseerde 

hij ontelbaar veel cabaret- en theatervoorstellingen. 11 braillebanden. Boeknummer: 43077. 

4: Opvoeding en onderwijs 

James Lock. Ouders als bondgenoot : help je kind met een eetstoornis volgens de 

Maudsley-methode. Voorlichting voor ouders over de herkenning en behandeling van 

eetstoornissen bij tieners. 14 braillebanden. Boeknummer: 17148. 

Jürgen Peeters. Kinderen zijn geen puppy?s : de kracht van zelfsturing in opvoeding. Hoe 

help je kinderen zichzelf te sturen in deze steeds complexere wereld? Hoe houden we een 

focus op lange termijn en leren we kinderen grenzen en structuur zonder verlies aan warmte 

en relatie? Er is niet één absolute grote waarheid over opvoeding. Opvoeding is een 

langetermijnproject. 10 braillebanden. Boeknummer: 17170.  

5: Psychologie 

Paul Verhaeghe. Intimiteit. Holistische beschouwing over intieme relaties tussen mensen en 

de psychologische, biologische en sociale factoren die daarop van invloed zijn. 13 

braillebanden. Boeknummer: 17231. 

Elke Geraerts. Het nieuwe mentaal : hoe lef je op weg zet naar geluk en succes. Aan de 

hand van zeven concrete vragen toont Elke Geraerts hoe wij allemaal bewuster kunnen 

kiezen voor meer mentale groei. Ze ontmaskert de mythe van onze eeuwige zoektocht naar 

meer balans, verklaart hoe empathie kan leiden tot succes en beschrijft hoe leiderschap er in 

de 21ste eeuw zal uitzien. Het resultaat is een krachtig pleidooi om met meer lef aan het roer 

te staan van ons eigen leven en voor ons brein die keuzes te maken die ons op lange termijn 

gelukkiger en succesvoller zullen maken. 9 braillebanden. Boeknummer: 17247. 

6: Sociale vraagstukken 

Pietro Bartolo. Tranen en troost : mijn dagelijkse belevenissen als vluchtelingenarts op 

Lampedusa. Persoonlijke verhaal van de vluchtelingenarts op Lampedusa, vermengd met de 

dramatische getuigenissen van vele mannen, vrouwen en kinderen die ontsnapten aan 

oorlog en uithongering. 8 braillebanden. Boeknummer: 43016. 

Sandro Veronesi. Blaffende honden. Bevlogen pleidooi voor een menselijker 

vluchtelingenbeleid in Italië met name gericht op het lot van drenkelingen in de Middellandse 

Zee. 2 braillebanden. Boeknummer: 17321. 

Nancy Leysen. Voor altijd mijn kind : eigen verhalen van ouders met kinderen in pleegzorg. 

Persoonlijke ervaringen van Belgische ouders over wat er gebeurt als hun kind in de 

pleegzorg terechtkomt. 4 braillebanden. Boeknummer: 17216. 

7: Taal en literatuur 

Tilmann Lahme. De familie Mann : geschiedenis van een gezin. Een onthullend 

groepsportret van Thomas Mann, zijn vrouw en zijn kinderen De familie Mann is het prachtig 

vertelde, tragische verhaal van een gezin dat volledig wordt beheerst door de literaire roem 

van de vader, Thomas Mann. 27 braillebanden. Boeknummer: 42911. 



Onno Blom. Het litteken van de dood : de biografie van Jan Wolkers. Levensbeschrijving van 

de Nederlandse schrijver en beeldend kunstenaar (1925-2007). 60 braillebanden. 

Boeknummer: 43247. 

8: Wijsbegeerte 

Ignaas Devisch. Rusteloosheid : pleidooi voor een mateloos leven. Betoog over de voordelen 

van een druk leven. 12 braillebanden. Boeknummer: 43404. 

Erling Kagge. Stilte : jezelf staande houden in een wereld vol lawaai. Wat is stilte? Waar is 

stilte? Waarom is zij belangrijker dan ooit? Ruim dertig mogelijke antwoorden vanuit een 

filosofisch en spiritueel perspectief. 5 braillebanden. Boeknummer: 43012. 


