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Deel 1: ‘Zoete zoete wraak BV’ van Jonas Jonasson 
 
Jonas Jonasson is de Zweedse auteur van de bestseller ‘De 100-jarige man die uit 
het raam klom en verdween’. 
 
Het zorgvuldig opgebouwde leven van Victor Alderheim, een sluwe en succesvolle 
kunsthandelaar uit Stockholm, wordt op een dag volledig overhoop gegooid als hij te 
horen krijgt dat hij de vader van de zestienjarige Kevin is en voor hem moet zorgen. 
Victor was net van plan om met Jenny, de dochter van een galeriehouder, te trouwen 
- en weer te scheiden - om haar erfenis binnen te halen. In dat plaatje past geen 
buitenechtelijk kind en dus bedenkt hij een plan om van Kevin af te komen in de 
rimboe van Afrika als de jongen achttien wordt. Maar dat plan mislukt faliekant. Kevin 
wordt liefdevol door een medicijnman in zijn Masai-stam opgenomen. Vijf jaar later 
keert Kevin terug naar Zweden. Daar ontmoet hij Jenny, inmiddels Victors ex-vrouw. 
Allebei afgedankt bundelen ze hun krachten samen met het bedrijf Zoete Zoete 
Wraak BV om zich te wreken op de man die hun leven verwoest heeft … 
 
‘Zoete zoete wraak BV’ van Jonas Jonasson. Vertaald uit het Zweeds. 
16 braillebanden, boeknummer: 45912. 

Deel 2: ‘Het DNA van Vlaanderen: wat willen 
Vlamingen echt?’ van Ivan De Vadder en Jan 
Callebaut 
 
Ivan De Vadder is politiek journalist bij de VRT. Hij kent als geen ander het reilen en 
zeilen van de Belgische politiek en presenteert ‘De Afspraak’ op vrijdag. 
Jan Callebaut richtte als specialist marktonderzoek Censydiam op, het Center for 
Systematic Diagnostics in Marketing. Vandaag is hij actief in Callebautcollective.com, 
een jong marketing ecosysteem. 
 
Bij de Vlaamse verkiezingen van 1999 haalden de drie traditionele partijen in 
Vlaanderen, de christendemocraten, de socialisten en de liberalen, nog 59%. Twintig 
jaar later, in 2019, waren ze samen nog goed voor nauwelijks 38,6% van de kiezers. 
Er is al heel wat geschreven over de mogelijke oorzaken van die neergang, maar 
misschien is het gewoon eens tijd om te onderzoeken wat de Vlaming wil. 
De VRT heeft de afgelopen jaren, in samenwerking met het onderzoeksbureau 
Why5Research van Jan Callebaut, een grootschalig onderzoek laten uitvoeren. 
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Dat toont hoe Vlaanderen veranderd is op tien jaar tijd, en hoe het DNA van de 
Vlaming gedurende die periode is geëvolueerd. 
 
‘Waar ligt de Vlaming wakker van? Welke instellingen vertrouwt hij? Wat zijn de 
prioriteiten waarop de politici zich moeten concentreren?’ Dat zijn de vragen die de 
ondervraagde Vlaming voorgeschoteld kreeg. Ook moest hij telkens een lijst van 
‘waarden’, ‘overtuigingen’ en ‘persoonlijkheidskenmerken’ rangschikken. 
 
Blijkt dat de traditionele partijen het moeilijker hebben – in tegenstelling tot Groen, N-
VA en Vlaams Belang – om aansluiting te vinden bij de zes verschillende 
ideaalbeelden van de Vlamingen. Misschien moeten CD&V, Open Vld en sp.a – 
sinds kort ‘Vooruit’ – eens luisteren naar wat de Vlamingen écht willen? 
 
Ivan De Vadder en Jan Callebaut. Het DNA van Vlaanderen: wat willen 
Vlamingen echt?  
15 braillebanden, boeknummer: 17477. 
Dit boek zit ook als Daisy-boek in onze collectie. Speelduur: 14:33, boeknummer: 
29083. 

Deel 3: Romans 

1: Autobiografische literatuur 

Simone De Beauvoir. De onafscheidelijken. Vertaald uit het Frans. Verhaal over 
de vriendschap van Sylvie - het alter ego van Simone de Beauvoir - en het meisje 
Andrée, tijdens hun tijd op de katholieke meisjesschool. 
7 braillebanden. Boeknummer: 45871. 
 
Merlijn Kamerling. Nu ik je zie: op zoek naar mijn vader. Beschrijving van het 
leven en de persoon van acteur en zanger Antonie Kamerling (1966-2010) aan de 
hand van gesprekken die zijn zoon Merlijn tien jaar na zijn vaders dood had met 
twaalf mensen die dicht bij hem stonden. 
17 braillebanden. Boeknummer: 45913. 
 
Judith Visser. Zondagsleven: liefde in tijden van autisme. Deel 2 in de Jasmijn 
Vink-reeks. Een jonge vrouw probeert ondanks haar autisme haar weg te zoeken in 
het leven, maar de vele prikkels en misverstanden zorgen ervoor dat dit niet steeds 
loopt zoals ze zou willen. 
23 braillebanden. Boeknummer: 45931. 
 
Joyce de Ruiter. Niet horen niet zien niet zwijgen. Autobiografie van een jonge 
vrouw die op haar zestiende te horen krijgt dat ze voor haar veertigste door het 
syndroom van Usher doof en blind zal zijn en die zich volop stort op alles dat ze nog 
wel kan. 
10 braillebanden. Boeknummer: 45959. 
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Hendrik Groen. Opgewekt naar de eindstreep: het laatste geheime dagboek van 
Hendrik Groen, 90 jaar. Hendrik Groen is een pseudoniem. Met de nodige zelfspot 
bespreekt de 90-jarige Hendrik Groen, bewoner van een verzorgingshuis in Bergen 
aan Zee, de gebeurtenissen in zijn kleiner wordende wereld. 
11 braillebanden. Boeknummer: 45969. 
 
Heleen Van Royen. Moeder, dochter, minnares: een ode aan leven, liefde en 
lust. Bundel columns en persoonlijke verhalen ter gelegenheid van het 20-jarige 
schrijverschap van de auteur (1965), waarin bekende themas uit haar publieke 
optredens en werk opnieuw aan bod komen, zoals overlijden en begrafenis van haar 
ouders, moederschap, xtc-gebruik, haar jongere partner, seksualiteit. 
9 braillebanden. Boeknummer: 45990. 

2: Biografische romans 

Patti Callahan. Joy: de vrouw die C.S. Lewis liefhad. Vertaald uit het Engels. De 
Amerikaanse Joy Davidman raakt bevriend met C.S. Lewis en de band tussen hen 
mondt uit in een huwelijk.  
26 braillebanden. Boeknummer: 45952. 

3: Chicklit  

Melinda Metz. Poeslief. Vertaald uit het Engels. Serena wil actrice worden en gaat 
wonen in een kleine wijk in Los Angeles, waar naast haar aspiraties de liefde, 
wijkagenten en de altijd aanwezige kat MacGyver haar bestaan zin en kleur geven. 
17 braillebanden. Boeknummer: 45893. 
 
Emily Henry. Stranddagboek. Vertaald uit het Engels. Twee schrijvers met een 
writer's block, een jonge man en een jonge vrouw die elkaars tegenpolen zijn, gaan 
een weddenschap aan om een boek in het genre van de ander te schrijven. 
17 braillebanden. Boeknummer: 45899. 

4: Columns  

Youp Van 't Hek. In corontaine. De columns verschenen eerder in NRC 
Handelsblad. Verzameling columns van Youp van 't Hek, geschreven in het jaar dat 
het coronavirus een groot deel van de actualiteit bepaalde. 
6 braillebanden. Boeknummer: 45872. 

5: Detectives  

Geert van Istendael. De danseres en het mes. Als tijdens een dansvoorstelling een 
van de danseressen wordt doodgestoken, gaat commissaris Kluft op onderzoek.  
8 braillebanden. Boeknummer: 17470. 
 
Peter Römer. De Cock en de schaduw van de dood. Rechercheur De Cock krijgt 
te maken met een verdachte valpartij uit een hotelraam waarbij een vrouw om het 
leven is gekomen.  
8 braillebanden. Boeknummer: 45867. 
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Lidewij Martens. Steigereiland. Als het buurmeisje van een rechercheur wordt 
vermist, zet zij alles op alles om haar te kunnen vinden. 
20 braillebanden. Boeknummer: 45877. 
 
Arnaldur Indriðason. Boven water. Vertaald uit het IJslands. Als politieman Konrad 
drie onopgeloste mysteries probeert op te lossen, komt er veel boven water. 
15 braillebanden. Boeknummer: 45883. 
 
Yrsa Sigurdardóttir. Lava. Vertaald uit het IJslands. Politiecommissaris Huldar 
onderzoekt een zelfmoord die geen zelfmoord blijkt te zijn. 
19 braillebanden. Boeknummer: 45887. 
 
Georges Simenon. Het rapport van de gendarme. Vertaald uit het Frans. Als op 
straat voor een hoeve een gewonde man ligt, neemt het boerengezin de man in huis 
op en gaat de dorpsbrigadier op onderzoek uit.  
9 braillebanden. Boeknummer: 45888. 
 
Eva Meijer. De nieuwe rivier. Een Engelse journaliste onderzoekt de moord op een 
sojaboer en het ontstaan van een raadselachtige rivier. 
10 braillebanden. Boeknummer: 45916. 
 
Cilla Börjlind. Bevroren goud. Vertaald uit het Zweeds. Als rechercheur Olivia 
Rönning bij een moordonderzoek in Noord-Zweden verdwijnt, verlaat haar oud-
collega Tom Stilton halsoverkop zijn verblijf in Thailand om haar te zoeken. 
22 braillebanden. Boeknummer: 45923. 
 
Arnaldur Indridason. Smeltend ijs. Vertaald uit het IJslands. Als op een smeltende 
gletsjer het lichaam van een al dertig jaar vermiste ondernemer wordt gevonden, kan 
de gepensioneerde politieman Konrad eindelijk zijn onderzoek afronden. 
15 braillebanden. Boeknummer: 45987. 

6: Familiekronieken 

Karl Marlantes. De rivier. Vertaald uit het Engels. Twee Finse broers en hun zus 
vluchten rond 1900 naar de Verenigde Staten en bouwen daar een nieuw leven op 
tussen houthakkers en vissers in een land in ontwikkeling.  
48 braillebanden. Boeknummer: 45884. 

7: Fantasy 

Garvin Pouw. De vervloekte roeping. Deel 1 in de reeks: ‘Valtada: de kronieken 
van Azeria’. Wanneer twee mysterieuze vreemdelingen in haar saaie dorp onderdak 
zoeken, is Aresta direct geiïntrigeerd. De jongemannen hebben echter haast, want 
ze worden geroepen naar een mythisch eiland, en door iets duisters achtervolgd. 
38 braillebanden. Boeknummer: 45941. 
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Garvin Pouw. Sporen van het vergetene. Deel 3 in de reeks: ‘Valtada: de 
kronieken van Azeria’. Een bosrijke, toverachtige wereld wordt bedreigd door een 
duister leger monsters.  
39 braillebanden. Boeknummer: 45885. 

8: Historische romans 

Lesley Downer. De vrouw van de shogun. Vertaald uit het Engels. In het 19e-
eeuwse Japan wordt een jonge vrouw uitgekozen om met de shogun te trouwen, met 
de bedoeling hem te beïnvloeden om de juiste beslissingen te nemen bij het 
tegenhouden van westerse indringers.  
22 braillebanden. Boeknummer: 17468. 
 
Ildefonso Falcones. De schilder van Barcelona. Vertaald uit het Spaans. De 
passies van een jongeman in het Barcelona van begin 20ste eeuw gaan niet met 
elkaar samen. Om zijn eigen weg te vinden moet hij kiezen tussen rijkdom, macht, 
drugs, alcohol en liefde.  
41 braillebanden. Boeknummer: 45924. 
 
Ellen Marie Wiseman. De wezenmoeder: roman. Vertaald uit het Engels. Als een 
jong meisje tijdens de Spaanse Griep haar twee broertjes kwijt raakt, blijft ze in de 
jaren daarna naar de jongens zoeken. 
28 braillebanden. Boeknummer: 45936. 
 
Cathy Gohlke. Het medaillon. Vertaald uit het Engels. Het leven van twee Poolse 
vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog die zich elk inzetten om iets te betekenen 
voor de Joden van wie alle rechten worden afgenomen. 
20 braillebanden. Boeknummer: 45947. 
 
Laila Lalami. La Florida. Vertaald uit het Engels. Estebanico, een Marokkaanse 
slaaf, wordt in 1527 door zijn Spaanse meester meegenomen op een expeditie naar 
Florida en komt uiteindelijk als een van de vier overlevenden aan in Mexico-stad. 
22 braillebanden. Boeknummer: 45956. 

9: Humoristische romans 

Jonas Jonasson. Zoete zoete wraak BV. Vertaald uit het Zweeds. De ex-vrouw en 
de doodverklaarde zoon van een doortrapte kunsthandelaar beramen wraak op hun 
beider kwelgeest en schakelen daartoe een bureau in dat helpt bij wraak nemen.  
16 braillebanden. Boeknummer: 45912. 

10: Poëziebundels 

Yvonne van der Laan. Positiefjes 2. Verzameling korte gedichten en gedachte-
spreuken die gedachten wat verlichten. 
2 braillebanden. Boeknummer: 45919. 
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11: Reisverhalen 

Dirk Jan Roeleven. De laatste reis van de Boswachter: van Amsterdam naar 
Tokyo, zonder kinderen maar met elkaar. Verslag van een echtpaar over hun reis 
per auto van Nederland door onder meer Rusland, Kazachstan en Mongolië naar 
Japan, en de verwerking van het verdriet over hun kinderloosheid. 
12 braillebanden. Boeknummer: 45961. 

12: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Georges Simenon. Het gebeier van Bicêtre. Vertaald uit het Frans. Als een 
succesvolle uitgever van kranten op zekere dag in een ziekenhuis wakker wordt, kan 
hij zich bijna niets meer herinneren en denkt hij na over zijn toekomst.  
12 braillebanden. Boeknummer: 45889. 
 
Erwin Mortier. De onbevlekte. Vervolg op: Marcel. De dochter van een Vlaamse 
boerenfamilie vertelt het verhaal van haar in de oorlog gesneuvelde broer en van 
haar moeder.  
4 braillebanden. Boeknummer: 17471. 
 
Anne Enright. Actrice. Vertaald uit het Engels. Een schrijfster reconstrueert het 
leven van haar moeder, een eens beroemde Ierse actrice en vertelt daarmee ook 
haar eigen verhaal.  
12 braillebanden. Boeknummer: 17474. 
 
Ernest Van der Kwast. Ilyas: roman. Een ontslagen conservator ontfermt zich over 
een in de goot geraakte jongeman.  
14 braillebanden. Boeknummer: 45879. 
 
Fredrik Backman. Angstige mensen. Vertaald uit het Zweeds. Als een mislukte 
overval eindigt met een gijzeling en de dader spoorloos is, moeten twee agenten  
een vader en een zoon  achterhalen wat er gebeurd is.  
17 braillebanden. Boeknummer: 45882. 
 
Rita Knijff-Pot. Thuisland. Drie families overleven de Tweede Wereldoorlog in 
verschillende landen, emigreren en kruisen elkaars wegen. Gebaseerd op ware 
gebeurtenissen.  
25 braillebanden. Boeknummer: 45897. 
 
Andrew Krivak. De beer. Vertaald uit het Engels. In een post-apocalyptische wereld 
zijn alleen nog een vader en zijn jonge dochter overgebleven; als ook hij sterft, moet 
zij in harmonie met de natuur zien te leven zoals hij haar heeft geleerd, daarbij 
geholpen door een beer.  
7 braillebanden. Boeknummer: 45898. 
 
Donal Ryan. Over een vlakke, kalme zee. Vertaald uit het Engels. De levens van 
een Syrische arts, een jonge Ierse chauffeur van een bejaardenbusje en een oudere, 
Ierse lobbyist komen op verrassende wijze bij elkaar.  
6 braillebanden. Boeknummer: 45908. 
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Joseph Ponthus. Aan de lopende band: aantekeningen uit de fabriek. 
Bekroond met de Grand Prix RTL-Lire, 2019. Vertaald uit het Frans. Relaas van een 
Bretonse uitzendkracht die om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien, moet 
werken aan de lopende band in een visverwerkend bedrijf en een slachthuis. 
7 braillebanden. Boeknummer: 45914. 
 
Diney Costeloe. Twee moedige vrouwen. Vertaald uit het Engels. Tijdens de 
Duitse bezetting in Frankrijk staan de nonnen van St. Croix voor een moeilijke 
beslissing; houden ze zich afzijdig of komen ze in actie als er een beroep op hen 
wordt gedaan. 21 braillebanden. Boeknummer: 45922. 
 
Ana Johns. Het meisje in de witte kimono. Vertaald uit het Engels. Wanneer de 
Amerikaanse journaliste Tori ontdekt dat ze een Japanse halfzus heeft, gaat ze op 
onderzoek uit en doet schokkende ontdekkingen over gebeurtenissen in het na-
oorlogse Japan.  
17 braillebanden. Boeknummer: 45925. 
 
Nick Hornby. Op het eerste gezicht. Vertaald uit het Engels. Als een vrouw van 42 
bezig is te scheiden, krijgt ze onverwacht een relatie met een veel jongere man.  
16 braillebanden. Boeknummer: 45933. 
 
Philip Snijder. Het smartlappenkwartier. Een man blikt terug op zijn jeugd in een 
Amsterdamse volksbuurt.  
10 braillebanden. Boeknummer: 45949. 
 
Esther Gerritsen. De terugkeer. Jaren na de dood van haar depressieve vader 
haalt Jennie het leven overhoop van haar stille broer en haar dementerende moeder 
door zijn zelfmoord te betwijfelen. De impact van haar gegraaf in het verleden is 
groter dan ze had kunnen voorzien.  
8 braillebanden. Boeknummer: 45951. 
 
Julia Phillips. Verdwijnende aarde. Vertaald uit het Engels. De verdwijning van 
twee jonge meisjes heeft grote invloed op de kleine gemeenschap op het Russische 
schiereiland Kamtsjatka.  
19 braillebanden. Boeknummer: 45957. 
 
Marieke Lucas Rijneveld. Mijn lieve gunsteling. Tijdens een hete zomer krijgen 
een veearts en de dochter van een boer een obsessieve fascinatie voor elkaar.  
16 braillebanden. Boeknummer: 45958. 
 
Thomas Acda. Scenario. Twee Nederlanders die in New York een opleiding 
scenario schrijven volgen, besluiten samen een script te schrijven en rollen ongewild 
de misdaad in.  
15 braillebanden. Boeknummer: 45963. 
Hans-Olav Thyvold. Brave honden halen de Zuidpool niet. Vertaald uit het Noors. 
Mevrouw Thorkildsen bespreekt met haar hond Tassen de tocht van Amundsen naar 
de Zuidpool, maar ook maatschappelijke en persoonlijke problemen.  
14 braillebanden. Boeknummer: 45965. 
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Jane Gardam. Ver van Verona. Vertaald uit het Engels. Engeland, 1941. Jessica 
(13) weet al vanaf haar negende dat ze schrijver wil worden. Een verhuizing, de 
kennismaking met een politiek actieve jongen en een Duitse bom op een 
achterstandswijk maken enorme indruk. Jessica beschrijft alles pijnlijk eerlijk.  
10 braillebanden. Boeknummer: 45980. 
 
Elizabeth Musser. Het beloofde land. Vertaald uit het Engels. Drie verschillende 
vrouwen leggen samen met de zoon van een van hen de pelgrimsroute Camino de 
Santiago af en die wandeltocht verandert hun leven.  
20 braillebanden. Boeknummer: 45981. 

13: Romantische boeken  

Reina Crispijn. Dochter van de zon. Deel 3 in de Landsend-reeks. Nadat ze de 
relatie met haar hebberige vriend heeft verbroken, vestigt een rijke jonge vrouw zich 
in een afgelegen stadje om daar een nieuw leven op te bouwen.  
17 braillebanden. Boeknummer: 45890. 
 
Kate Eberlen. Dansen op de Piazza Navona. Vertaald uit het Engels. Twee jonge 
Britten, Alf en Letty, ontmoeten elkaar bij een cursus Italiaans in Rome en delen een 
liefde voor dans, maar staat hun verleden de liefde tussen hen niet in de weg?  
23 braillebanden. Boeknummer: 45900. 
 
Roseanna M. White. Een ongrijpbare melodie. Vertaald uit het Engels. In de 
Eerste Wereldoorlog krijgt een jonge vrouw opdracht een codeersleutel te stelen die 
een beroemde violist zou hebben.  
22 braillebanden. Boeknummer: 45904. 
 
Holly Miller. Een glimp van jou. Vertaald uit het Engels. Kan Joel de liefde met 
Callie toelaten, terwijl hij weet wat haar staat te wachten?  
19 braillebanden. Boeknummer: 45911. 
 
Marina Folkers. Ik hou je vast. Als een jonge vrouw voor een belangrijke opdracht 
haar jeugdliefde ontmoet die haar ooit afwees, ontdekt zij de werkelijke reden van 
zijn besluit.  
14 braillebanden. Boeknummer: 45974. 
 
Anne Jacobs. Het landhuis. Vertaald uit het Duits. Na de Tweede Wereldoorlog 
keert Franziska terug naar haar landgoed, waar ze haar grote liefde Walter ooit 
ontmoette. 22 braillebanden. Boeknummer: 45989. 

14: Sciencefiction 

Johanna Lime. De twaalfde Saturnusmaan.Twee buitenaardse wezens bestuderen 
de ontwikkeling van de mensheid.  
10 braillebanden. Boeknummer: 45975. 
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15: Streek- en familieromans  

Nelleke Wander. Twinkels in je ogen. Vervolg op: Laat los, Loïs. Na aanvankelijke 
vreugde over haar zwangerschap wordt Loïs geconfronteerd met het feit dat haar 
baby het syndroom van Down heeft.  
8 braillebanden. Boeknummer: 45868. 
 
Lucinda Riley. De zilverboom. Vertaald uit het Engels. Drie generaties vrouwen uit 
een familie hebben een totaal verschillend leven dat zich voornamelijk afspeelt rond 
een sfeervol landgoed in Wales.  
29 braillebanden. Boeknummer: 45880. 
 
Mary Schoon. Sterker dan de wind. Als de 18-jarige Janna van haar vader eindelijk 
verkering mag hebben met haar buurjongen, gebeurt er iets dramatisch en komt alles 
op losse schroeven te staan. 
14 braillebanden. Boeknummer: 45979. 

16: Thrillers  

Robert Harris. V2. Vertaald uit het Engels. Terwijl de Duitsers vanuit de bossen 
tussen Scheveningen en Wassenaar V2s afschieten op Londen, wordt een Engelse 
luchtmachtofficier naar Mechelen gestuurd, waar ze aan de hand van radargegevens 
de afvuurplek van de V2s moet proberen vast te stellen.  
16 braillebanden. Boeknummer: 45878. 
 
Jeroen Windmeijer. De Genesissleutel. Een Nederlandse toeristengids en zijn 
Peruaanse collega worden het middelpunt in een zaak over de Bijbel, schepping en 
ufo's.  
24 braillebanden. Boeknummer: 45881. 
 
Suzanne Vermeer. Midwinter. Alice de Vreede wordt tijdens een skitocht 
geconfronteerd met de demonen uit haar verleden.  
14 braillebanden. Boeknummer: 45892. 
 
Ragnar Jónasson. Inktzwart. Vertaald uit het IJslands. Politieagent Ari Thór Arason 
krijgt te maken met een gruwelijke moord.  
12 braillebanden. Boeknummer: 45896. 
 
John Grisham. Een tijd voor genade. Vertaald uit het Engels. Advocaat Jake 
Brigance wordt aangewezen om de verdediging op zich te nemen van de 16-jarige 
Drew die de populaire lokale hulpsheriff heeft doodgeschoten om zijn moeder en zus 
te beschermen.  
35 braillebanden. Boeknummer: 45960. 
 
Nathalie Pagie. Helsinki. Een jonge Finse rechercheur gaat op jacht naar een 
seriemoordenaar en naar haar al jarenlang vermiste tweelingzus.  
16 braillebanden. Boeknummer: 45967. 
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S.J. Watson. Flashback. Vertaald uit het Engels. Een jonge documentairemaakster, 
die haar tienertrauma nog steeds verwerkt, moet na het eerste succes zichzelf nog 
bewijzen door een film te maken over vermiste meisjes uit een klein Engels dorp. 
17 braillebanden. Boeknummer: 45968. 
 
Jacob Vis. De kroonprins. Een Nederlandse historica die werkt aan een proefschrift 
over de positie van IS-bruiden in Syrië en tevens de minnares was van een man die 
IS-strijder bleek te zijn, reist met een AIVD-team naar Syrië om de IS-bruiden te 
interviewen, maar een aanslag in Amsterdam doorkruist het voornemen de IS-
bruiden naar Nederland te halen. Vervolgens komt ze in de positie van dubbelspion 
terecht. 
17 braillebanden. Boeknummer: 45976. 
 
David Baldacci. Daglicht. Vertaald uit het Engels. FBI-agente Atlee Pine komt 30 
jaar na de ontvoering van haar toen 6-jarige tweelingzusje op het spoor van de 
vermoedelijke dader en ze krijgt vrij om samen met een oude vriend dit spoor na te 
trekken.  
20 braillebanden. Boeknummer: 45982. 

17: Utopische / dystopische romans 

Maja Lunde. Het einde van de oceaan. Vertaald uit het Noors. In de toekomst 
waarin men kampt met droogte, vlucht een man met zijn gezin naar het noorden, 
maar onderweg raken ze gescheiden.  
17 braillebanden. Boeknummer: 45954. 

18: Verhalen  

Rob Van Essen. Een man met goede schoenen. Korte surrealistische verhalen.  
11 braillebanden. Boeknummer: 45870. 
 
Ineke Riem. Onderwaterverhalen. Bundel verhalen waarin de hoofdpersonen naar 
verbinding verlangen maar er gaandeweg achter komen dat hun onderbewuste 
daarvoor een belemmering vormt.  
7 braillebanden. Boeknummer: 45902. 
 
Frans August Brocatus. Gevonden voorwerpen. Korte verhalen over alledaagse 
voorwerpen en de betekenis die ze voor de auteur hebben.  
4 braillebanden. Boeknummer: 45915. 

19: Waargebeurd  

Lida Winiewicz. Vragen deed je niet. Vertaald uit het Duits. Het levensverhaal van 
een 80-jarige vrouw, die na een armoedige jeugd boerin is geworden en dat voor de 
rest van haar leven is gebleven.  
4 braillebanden. Boeknummer: 45932. 
 
 
 



12 
 

Antoine Leiris. Het leven, daarna: memoir. Vertaald uit het Frans.17 
Dagboekaantekeningen van een Franse journalist, die zijn vrouw in november 2015 
verloor bij de aanslag in het Bataclantheater in Parijs, over hoe hij tussen juli 2016 en 
juni 2019 hun tijdens de aanslag anderhalf jaar oude zoontje, in zijn eentje opvoedt. 
6 braillebanden. Boeknummer: 45988. 

20: Boeken voor jongvolwassenen  

Carlie Van Tongeren. Het zusje van. Het leven van Liv staat volledig op z’n kop als 
haar broer Alex een verkeersongeluk veroorzaakt. Hij raakt gewond, maar het 
slachtoffer, een meisje, overlijdt. Deze Zoë was een populaire leerling bij Liv op 
school. Liv krijgt het thuis, maar vooral op school, zwaar te verduren.  
6 braillebanden. Boeknummer: 45984.  

Deel 4: Informatieve boeken 

1: Criminaliteit en justitie  

Sanne De Boer. Mafiopoli: een zoektocht naar de 'Ndrangheta, de machtigste 
maffia van Italië. Onderzoek van een Nederlandse journaliste die zich in Calabrië in 
zuid-Italië heeft gevestigd, naar de Ndrangheta, de machtigste mafiagroepering in dit 
gebied.  
15 braillebanden. Boeknummer: 45962. 
M.A. Van Wijnen. True crime: de beste waargebeurde Nederlandse 
misdaadverhalen. Journalistieke misdaadverhalen over bikkelharde criminelen tot 
aan fraudeurs in een net pak.  
14 braillebanden. Boeknummer: 45910. 

2: Economie  

Onno Ruding. Een blok beton: memoires. Onno Ruding (1939) blikt terug op zijn 
werk in de bankwereld en als minister van Financien (1982-1989).  
41 braillebanden. Boeknummer: 45950. 
 
Jesse Frederik. Zo hadden we het niet bedoeld: hoe de Bulgarenfraude 
uitgroeide tot de Toeslagenaffaire. In Nederland werden tienduizenden families 
vermalen door de overheid. Relaties liepen op de klippen, banen raakten verloren, 
levens werden verwoest. In wat bekend kwam te staan als de toeslagenaffaire 
werden jaren aan kinderopvangtoeslagen onterecht teruggevorderd. Met 
desastreuze gevolgen. In een thriller van een reconstructie laat onderzoeksjournalist 
Jesse Frederik zien hoe dit kon gebeuren.  
19 braillebanden. Boeknummer: 45991. 

3: Eten en drinken 

Joke Boon. Linzen!: meer dan 75 verrassende recepten voor ontbijt, lunch, 
diner en tussendoor. In dit boek krijgt deze old skool peulvrucht in meer dan 75 
recepten de make-over die ze verdient.  
7 braillebanden. Boeknummer: 17485. 
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Jessica Houdret. Kruidenthee: heilzame theeën van bloemen en kruiden. 50 
recepten voor het maken van (geneeskrachtige) thee van bloemen en kruiden, 
voorafgegaan door een inleiding over het kweken, oogsten, drogen en bewaren van 
kruiden. Aan de orde komen onder andere: thee voor de spijsvertering, thee voor 
verkoudheid en keelpijn, thee voor energie en thee voor hoofdpijn, stress en 
depressies.  
3 braillebanden. Boeknummer: 45927. 

4: Filosofie  

Philipp Blom. Het grote wereldtoneel: over de kracht van de verbeelding in 
crisistijd. Filosofisch essay over de huidige maatschappelijke crisis, van de klimaat- 
tot de coronacrisis.  
5 braillebanden. Boeknummer: 45938. 

5: Geschiedenis  

Mark Galeotti. Een kleine geschiedenis van Rusland: van de heidenen tot 
Poetin. Beknopte geschiedenis vanaf de negende eeuw.  
9 braillebanden. Boeknummer: 45869. 
 
Maarten Van Rossem. Allemaal de schuld van Montgomery: de familie Van 
Rossem in de laatste oorlogsmaanden. Aan de hand van brieven en omlijst met 
een historisch ader beschrijft de Nederlandse historicus (1943) het wedervaren van 
zijn familie in Wageningen van september 1944 tot de zomer van 1945, het laatste 
jaar van de Tweede Wereldoorlog.  
6 braillebanden. Boeknummer: 45906. 

6: Gezondheid  

Isa Hoes. Hoe ouder hoe mooier: de 2de helft te lijf. Adviezen en bemoediging 
voor vrouwen in en na de overgang.  
11 braillebanden. Boeknummer: 45978. 
 
Toine Pieters. Basisboek filosofie & geschiedenis van de gezondheidszorg. 
Overzicht van filosofische visies op en historische achtergronden van actuele 
ontwikkelingen in de gezondheidszorg.  
16 braillebanden. Boeknummer: 45948. 
 
David Quammen. Zoönose: hoe dodelijke ziekten van dier naar mens 
overspringen. Eerder verschenen onder de titel: Van dier naar mens: over de 
opkomst van levensbedreigende infectieziekten. Door de luchtvaart worden ziekten 
als SARS, de Mexicaanse griep en Q-koorts al gauw een pandemie. Die ziekten zijn 
afkomstig van dieren, maar vaak zijn de verwekkers onvindbaar en dus 
onbeheersbaar. Quammen beschrijft veldonderzoeken en voorspelt wat de volgende 
grote ziekte zou kunnen zijn.  
29 braillebanden. Boeknummer: 17475. 



14 
 

7: Klimaat  

Sanne De Boer. De energietransitie uitgelegd. Alles wat je moet weten om de 
energietransitie beter te begrijpen en het nieuws kritisch te kunnen volgen.  
16 braillebanden. Boeknummer: 45966. 

8: Kunst en vrije tijd 

Willem Vermandere. Altijd iemands vader, altijd iemands kind: mijn 
oorlogsverhalen. Liederen en verhalen over de Eerste Wereldoorlog, mede op basis 
van de herinneringen van mensen die de auteur ontmoet.  
4 braillebanden. Boeknummer: 17469. 

9: Landen, volkeren en reizen 

Hans Olink. De Ardennen: de ontdekking van een grensland. Beschrijving, min of 
meer chronologisch, van de persoonlijke ervaringen van de auteur (1949) met de 
Ardennen, vermengd met beschouwingen over allerlei thema's die de Ardennen 
betreffen.  
12 braillebanden. Boeknummer: 45909. 

10: Maatschappij  

Kathleen Ferrier. Hoe wij hier ook samen kwamen: een pleidooi voor 
menselijkheid, nieuwsgierigheid en de verbindende kracht van verhalen. Essay 
over breuklijnen, ongelijkheid en achterstand in multicultureel Nederland en de vraag 
hoe een betere samenleving mogelijk is.  
4 braillebanden. Boeknummer: 45985. 

11: Natuur, planten en dieren  

David Attenborough. Een leven op onze planeet: een terugblik en een 
toekomstvisie. Vertaald uit het Engels. De Britse documentairemaker vertelt hoe hij 
in zijn leven biodiversiteit en klimaat zag verslechteren en hoe we onszelf kunnen 
redden van uitsterving.  
10 braillebanden. Boeknummer: 45937. 
 
Arjan Postma. Hoe één gekke mier de wereld kan veranderen: en andere 
wonderlijke verhalen uit de natuur. Verhalen over en uit de natuur waarin het 
'unieke' van de mens wordt gerelativeerd.  
9 braillebanden. Boeknummer: 45920. 
 
Martine Van Zijll Langhout. Over leven in het wild: wat de wilde dieren mij 
leerden. De avonturen van een Nederlandse wildlife dierenarts, het najagen van 
dromen en het belang van natuurbehoud van de wildernis. 
14 braillebanden. Boeknummer: 45929. 
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12: Politiek 

Ivan De Vadder en Jan Callebaut. Het DNA van Vlaanderen: wat willen 
Vlamingen echt? Verslag van een onderzoek naar de politieke opvattingen van 
Vlaamse kiezers en de ontwikkelingen in de Vlaamse politiek in de laatste decennia.  
15 braillebanden. Boeknummer: 17477. 
 
Laurens Boven. Stilte op het Binnenhof: politiek in coronatijd. Journalistiek 
verslag van de gebeurtenissen in politiek Den Haag tijdens de coronalockdown in het 
voorjaar van 2020.  
7 braillebanden. Boeknummer: 45953. 

13: Religie en spiritualiteit  

Tina Turner. Geluk staat je goed: spiritueel handboek voor een beter leven. 
Vertaald uit het Engels. Tina Turners leven in het kader van het boeddhisme.  
9 braillebanden. Boeknummer: 45977. 
 
Jay Shetty. Denk als een monnik: loslaten, groeien en geven: inspiratie voor 
een zinvol leven. Vertaald uit het Engels. Zelfhulpboek om harmonie, kalmte en 
zingeving te ontwikkelen, veelal gebaseerd op oude monnikenwijsheid.  
21 braillebanden. Boeknummer: 45921. 
 
Alfred Slomp. Het groene normaal: samen opstaan voor een duurzaam leven. 
Oproep aan christenen om ernst te maken met de eigen verantwoordelijkheid ten 
opzichte van de natuur.  
6 braillebanden. Boeknummer: 45983. 

14: Sport  

Jacob Bergsma. Joop Zoetemelk: ongezien. Overzicht in woord en beeld van de 
carrière van de Nederlandse profwielrenner Joop Zoetemelk (1946) en de door hem 
gewonnen Tour de France van 1980.  
10 braillebanden. Boeknummer: 45895. 
 
Koen Vergeer. Kalff: leven in de racerij. Verhalen en anekdotes van de 
Nederlandse coureur, reporter en analist Allard Kalff (1962) over de Formule 1.  
10 braillebanden. Boeknummer: 45973. 
 
Louis Van Gaal. LvG: de trainer en de totale mens. Biografie over de Nederlandse 
profvoetballer, trainer en bondscoach Louis van Gaal (1951).  
18 braillebanden. Boeknummer: 45971. 


