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Deel 1: ‘De beschermheilige van zwangere meisjes’ 
van Ursula Hegi 
 
In de zomer van 1878 strijkt Circus Ludwig neer op het Duitse eiland Nordstrand, tot 
grote vreugde van de lokale bevolking. De zwangere meisjes van het Sint-
Margaretha’s Tehuis Voor Ongehuwde Moeders haasten zich samen met de nonnen 
die voor hen zorgen naar de voorstelling. Maar dan eist een vloedgolf vanuit de 
Noordzee – zoals eens in de honderd jaar voorkomt – met brullend geweld drie 
kleine kinderen op. Er waren die dag drie moeders op het strand: Lotte, die haar 
kinderen verliest; Sabine, naaister bij het circus, die samen met haar geestelijk 
gehandicapte dochter de tragedie ziet gebeuren; en Tilli, zelf nog een kind, die later 
die dag in het tehuis haar baby ter wereld brengt. De drie vrouwen gaan meer voor 
elkaar betekenen dan ze ooit voor mogelijk hadden gehouden.  
 
Met ‘De beschermheilige van zwangere meisjes’ tekent Ursula Hegi op meesterlijke 
wijze een hartverscheurend mooi portret van huwelijk en moederschap, en van hoe 
vrouwen elkaar overeind houden als de grond onder hun voeten wordt weggeslagen. 
 
Ursula Hegi werd geboren in Düsseldorf in 1946 en verhuisde op haar twintigste naar 
de Verenigde Staten. Ze werd wereldberoemd met de internationale bestseller 
‘Stenen van de rivier’, die werd genomineerd voor de PEN / Faulkner Award. De 
Daisy-luisterversie van dit boek vind je ook in onze collectie.  
 
‘De beschermheilige van zwangere meisjes’ van Ursula Hegi. Vertaald uit het 
Engels.  
12 braillebanden, boeknummer: 46081.  
Dit boek zit ook als Daisy-boek in onze collectie. Speelduur: 7:31, boeknummer: 
304433. 
 
‘Stenen van de rivier’ van Ursula Hegi. Vertaald uit het Engels. Speelduur: 27:00, 
boeknummer: 7449.  

Deel 2: ‘Negen lessen voor een bijzonder leven: 
wijze lessen van de 100-jarige aanklager van de 
Neurenberg-processen’ van Benjamin Ferencz 
 
Wat kan een eeuw levenservaring ons leren over geluk, ambitie, moed, liefde en hoe 
het meeste uit je leven te halen? Benjamin Ferencz, de 100-jarige, 1 meter 50-lange 
hoofdaanklager bij de Neurenbergprocessen, kan het weten en deelt zijn wijsheid in 
dit boek. 
 
Benjamin Ferencz werd in 1920 geboren in Hongarije, emigreerde als jongetje naar 
Amerika waar hij opgroeide in de arme wijk Hell’s Kitchen in New York, waar hij 
vooral kattenkwaad uithaalde. Hij had het geluk om met een beurs naar Harvard Law 
School te gaan, waarna hij zich aansloot bij het leger en op de stranden van 
Normandië belandde. Hij was getuige van de gruwelijke omstandigheden in tien pas 
bevrijde concentratiekampen, beelden die hem nog steeds achtervolgen. 
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Op 27-jarige leeftijd werd hij hoofdaanklager bij de Neurenbergprocessen en de rest 
van zijn leven blijft hij bezig met het strijden voor het internationale recht. 
 
Alles wat hij leerde in zijn leven heeft hij verzameld in dit bijzondere boek, met 
inspirerende lessen als 'De weg is altijd hobbelig, nooit vlak', 'Wees altijd eerlijk, ook 
als er niemand luistert' en 'Kies ervoor het goed te doen'. 
 
‘Negen lessen voor een bijzonder leven: wijze lessen van de 100-jarige 
aanklager van de Neurenberg-processen’ van Benjamin Ferencz.  
5 braillebanden. Boeknummer: 46097. 

Deel 3: Romans 

1: Autobiografische literatuur 

Bernard Mestriz. Bernie's oorlog: dagboek van een Joodse boerenknecht: 1942 
- 1945. Het dagboek van een Joodse jongen die gedurende de Tweede 
Wereldoorlog was ondergedoken bij verschillende boerderijen in de Achterhoek.  
13 braillebanden. Boeknummer: 46053. 
 
Ingrid Von Oelhafen. Niemands kind: ik groeide op in Hitlers project 
'Lebensborn'. Vertaald uit het Engels. Persoonlijk relaas van een vrouw die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog als baby bij haar biologische ouders door de Duitsers werd 
weggehaald vanwege haar raskenmerken en bij Duitse adoptieouders belandde.  
12 braillebanden. Boeknummer: 46073. 

2: Avonturenromans 

Wilbur Smith. De roep van de raaf. Vertaald uit het Engels. Prequel bij de 
Ballantyne-reeks. Als Mungo uit Engeland terugkeert in Virginia blijkt er door toedoen 
van een onbetrouwbare advocaat niets meer van zijn familiebezit over te zijn en is 
zijn jeugdliefde door de advocaat meegenomen. Mungo gaat werken op een schip 
naar Afrika om geld te verdienen zodat hij wraak kan nemen.  
24 braillebanden. Boeknummer: 46058. 
 
Wilbur Smith. Triomf van de koning. Vertaald uit het Engels. Deel 6 in de 
Ballantyne-reeks. Ryder Courtney wil een zilvermijn exploiteren in Afrika maar 
sabotage en tegenwerking van plaatselijke stamhoofden maken het hem bijna 
onmogelijk. 
26 braillebanden. Boeknummer: 46092.  

3: Detectives  

Pieter Aspe. Van In. Episode 4. De gepensioneerde commissaris Van In doet 
onderzoek naar de levenswandel van de beoogde erfgenamen van een rijke 
magnaat. 
11 braillebanden. Boeknummer: 17491. 
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Toni Coppers. Engel. Bekroond met de Hercule Poirotprijs, 2014. Samen met een 
kunsthandelaar zoekt een vrouwelijke hoofdinspecteur van de Brusselse politie bijna 
wanhopig naar de dader van op schilderijen geïnspireerde moorden. 
9 braillebanden. Boeknummer: 17497. 

4: Essays 

Oek De Jong. Het glanzend zwart van mosselen: autobiografie. In deze 
essaybundel beantwoordt de auteur vragen die onmisbaar zijn voor wie dieper wil 
doordringen in de wereld van deze veel gelezen en bekroonde romanschrijver. 
37 braillebanden. Boeknummer: 46063. 

5: Historische romans 

Jan Eliasberg. Hannah's vlucht. Vertaald uit het Engels. Als in 1945 majoor Jack 
Delaney de opdracht krijgt om de van spionage verdachte Joodse Hannah Weiss te 
ontmaskeren is dat moeilijker dan gedacht en blijken de twee meer met elkaar 
gemeen te hebben dan hij had verwacht. 
13 braillebanden. Boeknummer: 46089. 

6: Novellen 

Hannelore Bedert. Bruna. Na een traumatische gebeurtenis raakt een vrouw 
verslaafd aan alcohol, maar de ontmoeting met een vrijgevochten tiener haalt haar 
uit haar roes. 
3 braillebanden. Boeknummer: 17488. 

7: Poëziebundels 

Constantijn Huygens. Korenbloemen. Keuze uit het dichtwerk van de Nederlandse 
staatsman, componist en letterkundige (1596-1687). 
6 braillebanden. Boeknummer: 46087. 

8: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn  

Ferdinand Bordewijk. Karakter: roman van zoon en vader. Geremd door zijn 
armoedige jeugd en gedwarsboomd door zijn vader weet een jongeman zich toch op 
te werken van kantoorklerk tot advocaat. 
13 braillebanden. Boeknummer: 46086. 
 
Harry Mulisch. Ik kan niet dood zijn: aforismen. Bundel aforismen en korte 
bespiegelingen van de auteur (1927-2010).  
3 braillebanden. Boeknummer: 46094. 
 
Laila Ibrahim. Goudpapaver. Vertaald uit het Engels. Deel 3 in de reeks ‘De eerste 
krokus’. Door de dood in 1894 van een oude zwarte vrouw komen haar dochter en 
kleindochter in contact met de dochter van de plantage-eigenaar met wie de oude 
vrouw vroeger een hechte band had. 
16 braillebanden. Boeknummer: 46069. 
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Nara Vidal. Lotgevallen. Vertaald uit het Portugees. Een vrouw ontvlucht de 
hongersnood in Ierland en komt in Brazilië terecht waar het ook niet makkelijker voor 
haar wordt. 
4 braillebanden. Boeknummer: 46072. 
 
Marly Van Otterloo. Tong. Als de 42-jarige moeder van Fee plotseling overlijdt, 
beseft Fee dat er heel wat leemtes zijn in haar verleden en start ze een onderzoek 
naar het onbekende verleden van haar moeder. 
7 braillebanden. Boeknummer: 46075. 
 
Danielle Steel. De goede zaak. Vertaald uit het Engels. Het levensverhaal van twee 
vriendinnen met zeer verschillende achtergronden dat speelt in het New York tussen 
de jaren veertig en zestig.  
15 braillebanden. Boeknummer: 46093. 

9: Romantische boeken  

Irene Hannon. Lichtboei. Vertaald uit het Engels. Als een jongeman terugkeert naar 
Hope Harbor omdat zijn opa plotseling is overleden, zet de ontmoeting met een 
jonge vrouw zijn leven op zijn kop. 
17 braillebanden. Boeknummer: 46055. 
 
Wilma Hollander. De zomer van 1970. Na haar ontslag gaat Katie met de 
gepensioneerde Barend op vakantie naar het eiland Herm om er in alle rust nieuwe 
toekomstplannen te maken. De rust wordt echter verstoord door een oude 
verdwijningszaak en een knappe tuinman. 
11 braillebanden. Boeknummer: 46071. 
 
Kate Clayborn. De L van liefde. Vertaald uit het Engels. Als illustrator Meg een 
code in een trouwkaart verwerkt, komt de opdrachtgever een jaar later verhaal halen. 
20 braillebanden. Boeknummer: 46076. 

10: Thrillers  

Walter Damen en Hilde Vandermeeren. Meedogenloos. Deel 3 van de Lissabon-
trilogie. Advocate Kirsten Hartogs doet onderzoek naar de 'slaapwandelmoord' en de 
aansprakelijkheid van een farmaceutisch bedrijf daarbij, aangezien de verdachte 
mogelijk onder invloed was van medicatie.  
9 braillebanden. Boeknummer: 17509. 
 
Nicola Moriarty. De ex. Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw wordt lastig 
gevallen door de ex-vriendin van haar vriend.  
15 braillebanden. Boeknummer: 46054. 
  
Simone Van der Vlugt. Schaduwzuster. Een lerares op een zwarte middelbare 
school wordt door een leerling met een mes bedreigd; als zij wordt vermoord, zijn de 
mensen uit haar omgeving ervan overtuigd dat hij de moordenaar is.  
16 braillebanden. Boeknummer: 46064. 
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Saskia Noort. Afgunst & Een goed huwelijk. Twee verhalen waarin een 
bestsellerschrijfster wordt ontvoerd door haar ex-minnaar en een jaloerse echtgenote 
haar rivale vermoordt. Bevat eveneens 3 korte verhalen: ‘De vrijgezellenavond’, ‘Het 
afscheid’, ‘Een vakantieliefde’. 6 braillebanden. Boeknummer: 46067. 
 
Ted Dekker. Het rode koord. Vertaald uit het Engels. Een religieuze gemeenschap 
heeft zich teruggetrokken achter het rode koord als bescherming tegen het kwaad, 
maar Grace en haar broer Jamie gaan op onderzoek uit, voorbij het rode koord. 
19 braillebanden. Boeknummer: 46068. 
 
Nick Cook. Grid. Vertaald uit het Engels. Als president Thompson nachtmerries 
heeft over een aanslag op zijn leven, gaat zijn lijfarts op onderzoek uit wanneer een 
ex-militair de droom tot in detail beschrijft. 
21 braillebanden. Boeknummer: 46074. 
 
José Kruijer. De weddenschap. Een vrouw wordt achtervolgd door een gebeurtenis 
uit haar verleden, waarvoor iemand wraak lijkt te willen nemen. Zullen zij en haar 
gezin hier ongeschonden uit komen?  
12 braillebanden. Boeknummer: 46083. 
 
Sebastian Fitzek. Het geschenk. Vertaald uit het Duits. Een analfabete man gaat 
op zoek naar een ontvoerd meisje.  
15 braillebanden. Boeknummer: 46085. 

11: Verfilmde boeken  

Jan Wolkers. Turks fruit. Tragikomische episoden, vol erotiek, dood en ellende, uit 
de relatie tussen een kunstenaar en de vrouw die hem verliet.  
7 braillebanden. Boeknummer: 46088. 

12: Zedenschetsen  

Fleur Van Groningen. Swingers. Als een jonge vrouw, die al jaren een stabiele 
relatie heeft, een oudere man ontmoet laat hij haar kennismaken met de wereld van 
swingers. 
14 braillebanden. Boeknummer: 17490. 

13: Boeken voor jongvolwassenen  

Dianne Arentsen. Ithana. Deel 1 in de reeks ‘Het patroon’. Ithana woont in het kamp 
van meester Farzu. Ze is wees, en leeft afgescheiden van de wereld. Ze ontsnapt en 
ontmoet Skay, die op een geheime missie is. Ze reist met hem mee, en ontdekt 
steeds meer over haar verleden ... 
18 braillebanden. Boeknummer: 46056. 
 
Jennifer L. Armentrout. The brightest night. Vertaald uit het Engels. Deel 3 in de 
Origin-reeks. Evie (ik-persoon) en Luc zitten ondergedoken in Zone 3. Evie moet 
haar krachten leren beheersen, maar die worden steeds sterker. 
34 braillebanden. Boeknummer: 46057. 
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Deel 4: Informatieve boeken  

1: Criminaliteit en justitie  

Barry Levine. De spin: in het criminele web van Jeffrey Epstein en Ghislaine 
Maxwell. Vertaald uit het Engels. Biografie van de Amerikaanse miljonair, die 
jarenlang meisjes en jonge vrouwen misbruikte en na zijn arrestatie zelfmoord 
pleegde in zijn cel, en van zijn handlangster. 
23 braillebanden. Boeknummer: 46084. 
 
Jean Lambrecks. Dossier Dutroux: de waarheid. Vijfentwintig jaar nadat Eefje 
Lambrecks en An Marchal in Blankenberge verdwenen, zitten de families van de 
slachtoffers van Dutroux nog steeds met vele vragen. Jean Lambrecks, de vader van 
Eefje, en zijn partner Els Scheurs willen antwoorden vinden en hebben steeds het 
onderzoek verder gezet. Samen met Jean-Pierre Adam, een van de 
hoofdonderzoekers van de Cel Neufchâteau, hebben ze het boek ‘Dossier Dutroux, 
de waarheid’ geschreven. 
8 braillebanden. Boeknummer: 17507.  

2: Geschiedenis  

Thierry Debels. Albert II: een biografie. Biografische schets van de Belgische 
koning (geboren in 1934) die regeerde van 1993 tot en met 2013.  
11 braillebanden. Boeknummer: 17499. 

3: Gezondheid  

Michael Portzky. Veerkracht: onze natuurlijke weerstand tegen een leven vol 
stress. Populair wetenschappelijk boek over stress en de negatieve gevolgen 
hiervan, zoals burn-out, verslaving en depressie.  
10 braillebanden. Boeknummer: 17501. 
 
Wim Hof. De Wim Hof methode: overstijg jezelf met The Iceman Wim Hof. 
Beschrijving van de Wim Hof-methode, een methode gebaseerd op kou, ademhaling 
en toewijding om kracht, gezondheid en geluk een boost te geven. 
13 braillebanden. Boeknummer: 46082. 

4: Maatschappij  

Aynan Asis. Eén erwt maakt nog geen snert: het Rifgebergte, de dubbele 
nationaliteit en andere misverstanden. Essay over de impact van de gewelddadige 
geschiedenis van het Rifgebied in Marokko op migranten, waarin de auteur ook de 
weinig kritische houding van Marokkaanse Nederlanders tegenover de 
onderdrukking in Marokko bekritiseert. 
3 braillebanden. Boeknummer: 46060. 
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Jitske Kramer. Werk heeft het gebouw verlaten: anders samenwerken na de 
corona cultuurshock. Over hoe corona ons in een collectieve cultuurshock stortte 
en wat de impact hiervan is op ons werkende leven. 
11 braillebanden. Boeknummer: 46061. 

5: Politiek 

Harm Botje. Mijn meningen zijn feiten: de wording van Thierry Baudet. 
Journalistiek biografisch portret van Thierry Baudet (1983), oprichter van de politieke 
partij Forum voor Democratie. 
26 braillebanden. Boeknummer: 46059. 

6: Religie en spiritualiteit  

Esther Ahmad. Voorbij de Jihad: het waargebeurde verhaal van een vrouw die 
zich opgaf om ongelovigen te doden en moest vluchten omdat ze er zelf een 
werd. Vertaald uit het Engels. Esther groeit op in een radicaliserend gezin in 
Pakistan. Verschillende familieleden sterven als jihadist en ook Esther meldt zich 
vrijwillig voor de Jihad om ongelovigen te doden. Maar kort voor ze naar het 
trainingskamp vertrekt, slaat de twijfel toe en ze vraagt uitstel. 
15 braillebanden. Boeknummer: 46095. 
 
Asia Bibi. Eindelijk vrij: negen jaar gevangen om haar geloof. Vertaald uit het 
Frans. Persoonlijk relaas van een Pakistaanse vrouw, die vanwege haar christelijk 
geloof jarenlang gevangen zat, werd mishandeld en ter dood veroordeeld. 
9 braillebanden. Boeknummer: 46096. 
 


