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Deel 1: ‘Iris was haar naam’ van Toni Coppers 
 
Liese Meerhout is pas gepromoveerd tot commissaris bij de moordbrigade. Haar eerste zaak 
is al meteen delicaat: in een ondiep graf in het bos wordt het lijk gevonden van een NAVO-
kolonel. Hij heeft een vreemd juweel om zijn hals. Liese bijt zich vast in de zaak, maar de 
macho's van de moordbrigade gunnen een nieuwkomer weinig, en nog minder als het een 
vrouw is. Daarbij komt nog dat haar relatie aan een zijden draadje hangt. Al snel wordt in het 
bos een tweede lijk gevonden, dat van een louche autohandelaar. Hij draagt hetzelfde 
mysterieuze juweel en tussen zijn gevouwen handen steekt een witte bloem. Toni Coppers. 
Iris was haar naam. 10 braillebanden. Boeknummer: 17351. Speelduur: 9 uur. Boeknummer: 
20179. 

Deel 2: ‘Kardinale deugden: een inleiding tot het moderne 
leven’ van Rik Torfs 
 
Nu we de totale vrijheid hebben bereikt, heeft het weinig zin meer om over zonden te 
spreken. Als vanzelf wordt het toch weer interessant om over deugden na te denken: een 
positieve eigenschap waarover we beschikken of een goede manier van handelen. Rik Torfs 
treft die deugden aan op onverwachte momenten, wanneer we ons met humor proberen te 
beschermen, de eindeloosheid van onze wereld toch begrenzen of eenvoudigweg praten 
met elkaar. Even scherpzinnig als verontrustend beschrijft Torfs hoe wij, hypermoderne 
mensen, meer mens proberen te zijn en hoe we onderweg het spoor bijster raken. Een 
teveel aan rationaliteit ligt volgens hem bijna altijd aan de basis van overspannen gevoelens 
over onszelf en foute inschattingen van de wereld, of het nu gaat over de manier waarop we 
ons persoonlijke geluk benaderen, over migratie denken of met onze eigen sterfelijkheid 
omspringen. Net omdat mensen geen rationele of volmaakte wezens zijn, is het beter om 
van de nood een deugd te maken. Toch ziet Torfs een paar typische valstrikken voor onze 
tijd: de jacht op geluk, de drang naar het ideale leven, 1.001 regeltjes die ons vertellen hoe 
we ons leven moeten leiden. En dus geeft hij ons vijf lessen. Niet om gelukkig te zijn, wel om 
de omstandigheden er zo goed mogelijk naar te maken. 1 Je hoeft niet perfect te zijn. 2 
Neem jezelf niet te serieus. 3 Wees niet bang voor de sleur. 4 Laat je leven niet bepalen 
door regeltjes. 5 Bewaar afstand op sociale media. Rik Torfs. Kardinale deugden: een 
inleiding tot het moderne leven. 6 braillebanden. Boeknummer: 44551. 



Deel 3: romans 
 

1: Familiekronieken 
 
Ans Vroom. Moederziel. Familieroman over vijf generaties vrouwen, die allen aan hun 
vrouwelijk noodlot proberen te ontsnappen. 9 braillebanden. Boeknummer: 17362. 
 
Max Pam. Leviathan, of Het hart in de steen. Veelomvattende roman, waarin verbeelding en 
rauwe realiteit, familiegeschiedenis en historische gebeurtenissen elkaar afwisselen en 
waarin de langzaam opgebouwde spanning de lezer tot aan de laatste letter in de greep 
houdt. 26 braillebanden. Boeknummer: 43069. 
 
Oscar Van den Boogaard. Kindsoldaat. Beschrijving van de belevenissen van twee families 
in de negentiende en twintigste eeuw, waarin prins Bernard een belangrijke rol speelt. 27 
braillebanden. Boeknummer: 43504. 
 
Julie Thomas. Levi's strijd. Vertaald uit het Engels. Een Joodse man wordt in de Tweede 
Wereldoorlog door de Britse geheime dienst ingezet om undercover als nazi-officier te 
spioneren. 14 braillebanden. Boeknummer: 44152. 
 
Louis De Bernières. Nog zoveel om voor te leven. Vertaald uit het Engels. Rosie en Daniel 
zijn met hun dochter verhuisd naar Ceylon, maar als ze daar uit elkaar groeien na het verlies 
van hun tweede kind, besluiten ze uiteindelijk terug te keren naar Engeland. 16 
braillebanden. Boeknummer: 44626. 
 

2: Historische romans 
 
Minette Walters. Het laatste uur. Vertaald uit het Engels. Wanneer een kasteelvrouw haar 
lijfeigenen binnen de muren van haar landgoed haalt om hen en zichzelf tegen de Zwarte 
Dood te beschermen, ontstaan er al gauw conflicten binnen de kleine gemeenschap. 23 
braillebanden. Boeknummer: 17325. 
 
Minette Walters. Het vallen van de nacht. Vervolg op Het laatste uur. Vertaald uit het Engels. 
Nadat de pest van 1348 is uitgewoed, stuurt een kasteelvrouw een groep jongemannen 
onder leiding van haar lijfeigene op verkenning om te zien of er in naburige dorpen 
overlevenden zijn. 18 braillebanden. Boeknummer: 17335. 
 
Joris Tulkens. De odyssee van Pedro en Luisão. Als een jonge vrouw zich in 1628 aanbiedt 
bij de grauwzusters van Hasselt brengt zij dagboeken mee waarin het wonderbaarlijke 
verhaal van haar vader en halfbroer wordt verteld. 16 braillebanden. Boeknummer: 17328.  
 
Liz Trenow. De verloren soldaten. Vertaald uit het Engels. Drie vrouwen proberen het lot van 
hun geliefden tijdens de Eerste Wereldoorlog te achterhalen. 13 braillebanden. 
Boeknummer: 17332.  
 
Ben Kane. Krijgsbanier van de adelaars. Vertaald uit het Engels. Negen jaar na het begin 
van de christelijke jaartelling zijn verschillende Germaanse stammen van plan drie 
belangrijke Romeinse garnizoenen in een hinderlaag te lokken en in de pan te hakken. 25 
braillebanden. Boeknummer: 44146. 
 

3: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 
 



Pam Jenoff. De verdwenen meisjes uit Parijs. Vertaald uit het Engels. Wanneer een jonge 
weduwe in 1946 in New York een koffer met foto's vindt, besluit zij uit te zoeken van wie de 
koffer is geweest en wie de vrouwen op de foto's zijn. 15 braillebanden. Boeknummer: 
17354. 
 
John Boyne. Een ladder naar de hemel. Vertaald uit het Engels. Een talentloze Britse 
schrijver wordt door zijn nietsontziende ambities tot plagiaat gedreven totdat hij door een zich 
als student van zijn werk voordoend familielid van een van zijn slachtoffers wordt 
ontmaskerd. 15 braillebanden. Boeknummer: 17359. 
 
Bert Moerman. Benny. Als je als carrièreman alles op de rails denkt te hebben, kan de 
ontmoeting met een oud-klasgenoot je leven ontwrichten. 6 braillebanden. Boeknummer: 
17363. 
 
Griet Op de Beeck. Let op mijn woorden. Lise weet het niet zo goed, hoe leven gaat. Niet als 
ze vijftien is, maar evenmin als late twintiger. Ze vindt nochtans dat ze eigenlijk geen reden 
tot klagen heeft. Dus zij gaat door, en probeert diegene te worden die ze denkt te moeten 
zijn. 17 braillebanden. Boeknummer: 17367. 
 
Willem Frederik Ernâe. Van de liefde en de zee. Het leven van een zeeman tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. 23 braillebanden. Boeknummer: 44822. 
 

4: Thrillers 
 
Ruth Ware. De dood van mevrouw Westaway. Vertaald uit het Engels. Een jonge lezeres 
van tarotkaarten, die moeite heeft om rond te komen van haar inkomsten, ontvangt een brief 
met de mededeling dat zij recht heeft op een deel van de erfenis van een haar onbekende 
vrouw. 15 braillebanden. Boeknummer: 17364. 
 
David Baldacci. Doodskleur. Vertaald uit het Engels. Als in de stad waar FBI-agent Amos 
Decker vakantie houdt twee lijken van DEA-agenten worden gevonden en vervolgens nog 
enkele lijken, besluit Decker om de lokale politie en de DEA te helpen. 22 braillebanden. 
Boeknummer: 43727. 
 
Tom Wood. Het spel. Vertaald uit het Engels. Victor heeft bewezen de meest dodelijke man 
ter wereld te zijn. Hij leeft alleen, hij werkt alleen, hij is ijskoud en trefzeker. Dat maakt hem 
de perfecte huurmoordenaar. 22 braillebanden. Boeknummer: 43744. 
 
Bill Clinton. President vermist. Vertaald uit het Engels. Als de VS bedreigd worden door een 
allesvernietigend cybervirus verdwijnt de president van de radar om met een team aan een 
oplossing te gaan werken. 24 braillebanden. Boeknummer: 43776. 
 
Robert Goddard. Panic Room. Vertaald uit het Engels. Wanneer makelaar Don Challenor bij 
het voorbereiden van een brochure voor de verkoop van een landhuis in Cornwall een 
geheime ruimte ontdekt, is dit de opmaat voor een reeks gebeurtenissen die hij niet voorzien 
heeft. 20 braillebanden. Boeknummer: 43832. 

Deel 4: Informatieve boeken 
 

1: Gezondheid 
 
Nicci Gerrard. Woorden schieten tekort : over dementie : een bijzonder lang afscheid. 
Persoonlijke visie van de Britse schrijfster op dementie, mede naar aanleiding van de dood 



van haar vader, die leed aan de ziekte van Alzheimer. 14 braillebanden. Boeknummer: 
44473. 
 
Bruce Fife. Stop Alzheimer nu! Hoe je dementie, de ziekte van Parkinson, ALS, Multiple 
Sclerose en andere neurodegeneratieve stoornissen kunt voorkomen en doen keren. 35 
braillebanden. Boeknummer: 44800.  
 
David Wallace-Wells. De onbewoonbare aarde. Aan de hand van wetenschappelijke 
inzichten over klimaatverandering en de gevolgen daarvan wordt een noodoproep gedaan 
om zorgvuldiger om te gaan met onze planeet. 20 braillebanden. Boeknummer: 44671. 
 
Babette Porcelijn. De verborgen impact : alles voor een eco-positief leven. Informatie over de 
verborgen impact van onze consumptie en productie op de aarde, de gevolgen en wat we 
eraan kunnen doen om de negatieve effecten te verminderen. 13 braillebanden. 
Boeknummer: 44621. 
 

2: Landen, volkeren en reizen 
 
Dirk Tieleman. Viva Cuba! : 60 jaar revolutie. Een nieuwe tijd is aangebroken voor Cuba. 
Voor het eerst staat er geen Castro meer aan het roer. Dirk Tieleman en Lut Baten stellen 
zich in "Viva Cuba!" de vraag wat de Castro’s na 60 jaar hebben nagelaten. En hoe is het 
eiland er nu aan toe? 10 braillebanden. Boeknummer: 17239. 
 
Bernice Notenboom. Arctica : mijn biografie van de Noordpool. Reisverslag van 
poolreizigster Bernice Notenboom die drie expedities naar de Noordpool ondernam. 18 
braillebanden. Boeknummer: 44327. 
 
Josephine Rombouts. Cliffrock Castle : werken op een kasteel in Schotland. Belevenissen 
van de auteur, die als housekeeper vijf jaar op een Schots kasteel aan de westkust woonde. 
17 braillebanden. Boeknummer: 44288.  
 

3: Religie 
 
Willie Van Peer. Niet te geloven : de werkelijkheid achter het Nieuwe Testament. Analyse 
door een filoloog van de achtergronden en het ontstaan van het Nieuwe Testament. 13 
braillebanden. Boeknummer: 17293.  
 
Haemin Sunim. Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt : rust vinden in een 
drukke wereld. Inspirerende levenslessen van een zenmonnik over hoe om te gaan met de 
uitdagingen in het leven. 6 braillebanden. Boeknummer: 44093.  
 
Haemin Sunim. Houden van dingen die niet perfect zijn : compassie voor jezelf en anderen. 
Inspirerende levenslessen van een zenmonnik over compassie voor jezelf en anderen, 
wanneer het gaat over imperfecties van jezelf en van anderen in alledaagse kwesties. 7 
braillebanden. Boeknummer: 44444. 
 
Aurelius Augustinus. Debatten over God en wereld : tegen de manicheeërs Fortunatus en 
Felix. Verslag van twee debatten van de Latijnse kerkvader (354-430) met manicheeërs, 
volgelingen van de filosoof Mani die hem als profeet en apostel erkenden en de wereld als 
een strijd tussen goed en kwaad beschouwden. 8 braillebanden. Boeknummer: 44206. 


