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Deel 1: ‘Later’ van Stephen King 
 
Oktober is de maand van Halloween, de ideale gelegenheid om een bijzondere 
griezelroman in de kijker te plaatsen. We tippen ‘Later’ van Stephen King, een 
krachtig en spookachtig verhaal over de opstand tegen het kwaad en al zijn 
gezichten. 
 
Als zoon van een alleenstaande moeder die lastig rond kan komen, wil Jamie Conklin 
niets liever dan een normale jeugd. Maar jammer genoeg voor Jamie is hij 
allesbehalve normaal … Geboren met een bovennatuurlijke gave die hij van zijn 
moeder geheim moet houden, ziet Jamie dingen die niemand anders kan zien en 
weet hij meer dan eigenlijk mogelijk is. Wanneer een rechercheur van de New 
Yorkse politie hem betrekt bij de klopjacht op een moordenaar, komt Jamie oog in 
oog te staan met een overledene. Maar de prijs die staat op het gebruiken van zijn 
gaven is veel hoger dan hij ooit had gedacht, deze geest is namelijk niet van plan om 
weg te gaan … 
 
‘Later’ van Stephen King. Vertaald uit het Engels.  
12 braillebanden, boeknummer: 46208.  

Deel 2: ‘Toen geluk nog heel gewoon was: hoe het 
Vlaamse gezin in honderd jaar helemaal veranderde’ 
van Dirk Musschoot.  
 
Honderd jaar geleden werd in ons land de Bond der Talrijke Gezinnen (Gezinsbond) 
opgericht. De gezinnen in Vlaanderen zijn in die honderd jaar helemaal veranderd. 
Van erg kroostrijk werden ze veel minder groot en het traditionele gezin met een 
vader, een moeder en kinderen is al lang niet meer de norm. Het onderwijs werd 
gemengd en er kwam betaalde vakantie, waaruit dan weer toerisme ontstond. 
Vrouwen kregen een pil om niet nog eens zwanger te worden en ook omdat seks 
gewoon leuk mocht zijn zonder dat daar een kind van hoefde te komen. Van vaders 
wordt nu meer verwacht dan dat ze het geld binnenbrengen, hun krant lezen en de 
voeten onder de tafel schuiven en vrouwen werden mondige mama's. 
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De ontwikkeling van de techniek en de wetenschap heeft gezinnen in de voorbije 
honderd jaar enorm vooruitgeholpen en toch is een gezin runnen vandaag misschien 
complexer dan vroeger. 
 
Journalist Dirk Musschoot vertelt aan de hand van persoonlijke verhalen en 
anekdotes over de sleutelmomenten in de gezinsgeschiedenis van de voorbije 
honderd jaar. Dit boek heeft een hoog nostalgiegehalte, maar richt ook altijd de blik 
op de toekomst. 
 
‘Toen geluk nog heel gewoon was: hoe het Vlaamse gezin in honderd jaar 
helemaal veranderde’ van Dirk Musschoot.  
13 braillebanden. Boeknummer: 17511. 

Deel 3: Romans 

1: Autobiografische literatuur 

Stephen Fry. Een jongensleven. Vertaald uit het Engels. Herinneringen van de 
Britse (film)acteur, schrijver en presentator aan zijn jeugd tussen zeven en twintig 
jaar, een periode waarin hij het moeilijk had door eenzaamheid en zijn ontluikende 
homoseksualiteit. 
16 braillebanden. Boeknummer: 17489. 
 
Lale Gül. Ik ga leven. Een jonge vrouw beschrijft op openhartige wijze wat het 
betekent voor een meisje uit een streng-islamitisch milieu om op te groeien in 
Nederland. 
17 braillebanden. Boeknummer: 46123. 
 
Jan Brokken. De tuinen van Buitenzorg. Aan de hand van 39 openhartige brieven 
van zijn moeder Olga vanuit Makassar (Celebes) aan haar zus schetst de auteur 
haar leven in Nederlands-Indië als echtgenote van een predikant en slachtoffer van 
de Japanse bezetting. 
9 braillebanden. Boeknummer: 46141. 
 
Maria Genova. Communisme, sex en leugens. Autobiografisch getint relaas over 
het leven van een jonge vrouw aan de vooravond van de val van het communisme in 
Bulgarije. 
11 braillebanden. Boeknummer: 46165. 
 
Rinke Van Den Brink. Ik ben er weer: zwaar ziek, gered door de psychiater. 
Persoonlijk verslag door de journalist over de ernstige ziekte die hij kreeg, de onjuiste 
medische behandeling die hij onderging en de klachtenprocedure die hij daarover 
aanspande. 
21 braillebanden. Boeknummer: 46184. 
 
Catherine Keyl. Oorlogsvader: een herinnering. Herinneringen van de journaliste, 
schrijfster en programmamaakster (1947) aan haar jeugd, die getekend werd door de 
oorlogsherinneringen van haar joodse vader, met wie ze een moeizame relatie had. 
6 braillebanden. Boeknummer: 46202. 
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Balci Erdal. De gevangenisjaren. De zoon van een Turkse gastarbeider in Utrecht 
probeert los te komen uit het dwingende Turkse milieu waarin hij verkeert. 
12 braillebanden. Boeknummer: 46240. 
 
Irvin D. Yalom. Een kwestie van dood en leven. Vertaald uit het Engels. Dagboek 
waarin de Amerikaanse psychiater en zijn ernstig zieke vrouw om beurten de laatste 
maanden van hun leven samen beschrijven. 
11 braillebanden. Boeknummer: 46249. 

2: Chicklit 

Roz Marshall. Vang me op. Vertaald uit het Engels. Deel 1 van de reeks ‘Liefde in 
de sneeuw’. Het wel en wee van enkele personen rond een skischool in Schotland. 
4 braillebanden. Boeknummer: 46115. 
 
Courtney Walsh. Kijk omhoog. Vertaald uit het Engels. Deel 1 van de reeks 
‘Harbor Pointe’. Als een jonge vrouw terug moet naar haar geboorteplaats, moet ze 
haar verleden onder ogen zien en ondervinden wat werkelijk van belang is in haar 
leven. 
16 braillebanden. Boeknummer: 17530. 
 
Courtney Walsh. Pak mijn hand. Vertaald uit het Engels. Deel 2 van de reeks 
‘Harbor Pointe’. Een profskiër en de eigenares van een bloemenwinkel worden 
verliefd, maar moeten beiden met hun verleden in het reine zien te komen. 
15 braillebanden. Boeknummer: 17521. 

3: Columns  

Marcel Van Roosmalen. Mijn legendarische moeder overleeft alles: corona, 
dementie, eenzame opsluiting en andere ellende. Marcel van Roosmalen over zijn 
dementerende moeder in het verpleegtehuis ten tijde van de coronapandemie. 
6 braillebanden. Boeknummer: 46179. 

4: Dagboeken 

Annemarie Van Heijningen-Steenbergen. Gewijde chaos: dagboek van een 
domiesvraauw. Uitgave ter gelegenheid van de Week van het Christelijke Boek 
2021. Een domineesgezin probeert ten tijde van de coronacrisis de rust te bewaren 
maar toch sijpelen stress en spanning hun leven binnen. 
4 braillebanden. Boeknummer: 46211. 

5: Detectives  

Peter Römer. De Cock en de schim uit het verleden. Deel van de Baantjer-reeks. 
Als in een statig pand aan het Vondelpark achter een dichtgemaakte ruimte een 
skelet wordt gevonden, worden rechercheur De Cock en zijn collega Vledder 
ingeschakeld. 
6 braillebanden. Boeknummer: 46140. 
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Renée Vink. Floris V en de Schotse troon: een historische speurtocht. Als graaf 
Floris V van Holland naar Schotland vertrekt om rechten op de Schotse troon te doen 
gelden, doet men er alles aan om te voorkomen dat hij het document dat zijn rechten 
bewijst in zijn bezit krijgt. 
16 braillebanden. Boeknummer: 46160. 
 
Robert Bryndza. Schaduwland. Vertaald uit het Engels. Deel 2 van de Kate 
Marshall-reeks. Kate Marshall onderzoekt de mysterieuze verdwijningen en 
ongelukken van mensen bij een groot stuwmeer.  
17 braillebanden. Boeknummer: 46173. 
 
James Patterson. De villa. Vertaald uit het Engels. Een team van vier 
doorgewinterde militairen doodt in een onbarmhartige raid zeven personen in een 
vervallen huis, onder wie een baby; als ze worden gepakt, weigeren ze te praten en 
lijken in de val gelokt te zijn. 
18 braillebanden. Boeknummer: 46194. 
 
Deon Meyer. Donkerdrif. Vertaald uit het Afrikaans. Deel 7 van de Benny Griessel-
reeks. De ingrediënten van deze thriller zijn: Kaapse wijn, hebzucht, moord en Benny 
Griessel.  
22 braillebanden. Boeknummer: 46207. 
 
Toni Coppers. De moord op Arno Linter: een Liese Meerhout-thriller. Deel 18 
van de Liese Meerhout-reeks. Een seriemoordenaar speelt een spel met 
commissaris Liese Meerhout van de Antwerpse politie en haar team door 
gecodeerde berichten achter te laten. 
12 braillebanden. Boeknummer: 17498. 
Ruth Ware. De vrouw in suite 10. Vertaald uit het Engels. Een Engelse journaliste 
wordt tijdens een luxe cruise geconfronteerd met een misdaad en komt in 
levensgevaar. 
16 braillebanden. Boeknummer: 46212. 
 
Edwin Zonneveld. Driesterrenmoord: inspecteur Starck en het mysterie van de 
kunstroof. Deel 6 van de Jan Starck-reeks. Inspecteur Starck krijgt te maken met de 
moord op de eigenaar en chefkok van een restaurant. 
17 braillebanden. Boeknummer: 46219. 
 
Gustaf Skördeman. Geiger. Vertaald uit het Zweeds. Rechercheur Sara Nowak 
onderzoekt de moord die een oude vrouw op haar man pleegde en krijgt daarbij te 
maken met zaken uit het verleden. 
22 braillebanden. Boeknummer: 46241. 

6: Fantasy 

Nora Roberts. Ontwaken. Vertaald uit het Engels. Deel 1 van de Drakenhart-trilogie. 
Een Amerikaanse lerares komt door een onverwachte ontdekking over haar vader in 
Ierland terecht waar ze betrokken wordt in een wereld vol magie.  
24 braillebanden. Boeknummer: 46114. 
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Naomi Novik. Een dodelijke opleiding. Vertaald uit het Engels. Deel 1 van de 
Scholomance-reeks. Galadriel (17) bezit magische krachten en woont op een school 
voor magie. Het duurt even voordat de gesloten en zelfstandige Galadriel 
bondgenoten heeft maar uiteindelijk ontpopt zij zich tot een sterke en open heldin. 
18 braillebanden. Boeknummer: 46126. 

7: Griezelromans 

Thomas Olde Heuvelt. Orakel. Emma Reich stort zich in een griezelig avontuur als 
ze het achttiende eeuwse zeilschip Orakel binnengaat. 
28 braillebanden. Boeknummer: 46149. 

8: Historische romans 

Jeroen Olyslaegers. Wildevrouw. Een Vlaamse herbergier vertelt over zijn leven in 
het roerige Antwerpen van de Tachtigjarige Oorlog en waarom hij genoodzaakt was 
te vluchten naar Amsterdam. 
17 braillebanden. Boeknummer: 17492. 
 
Anne-Marie Hooyberghs. Op zoek naar mijn zusje. Twee weeszusjes vinden in 
1940 een warm nest bij een doktersgezin in Westerlo, maar dan breekt de Tweede 
Wereldoorlog uit. 
14 braillebanden. Boeknummer: 17522. 
 
Toni Boumans. Je mag wel bang zijn, maar niet laf: de enerverende en 
noodlottige geschiedenis van de familie Bakker. Geschiedenis van een familie uit 
het noorden van Nederland, waarvan leden een succesvolle carrière opbouwden als 
couturier en uitgever, en tijdens de Tweede Wereldoorlog actief waren in het verzet. 
15 braillebanden. Boeknummer: 46220. 

9: Humoristische romans 

Ilja Gort. Bed en breakfast. Vervolg op Godendrank, maar is ook zonder voorkennis 
te lezen. De avonturen van een Amsterdamse hippie als wijnboer in Frankrijk die een 
B&B begint. 
10 braillebanden. Boeknummer: 46142. 

10: Novellen 

Dimitri Verhulst. In weerwil van de woorden. Tandarts Pol Verholst lijdt aan 
postvrees. Door het langdurig niet openen van zijn post leeft hij in isolement en 
wacht hij op het moment dat ze hem komen halen en daarmee verlossen. 
3 braillebanden. Boeknummer: 17520. 
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11: Reisverhalen 

Sylvain Tesson. De sneeuwpanter. Vertaald uit het Frans. Bekroond met de Prix 
Renaudot, 2019. De schrijver volgt natuurfotograaf Vincent Munier naar Tibet om 
daar de sneeuwpanter vast te leggen, die inderdaad drie keer verschijnt als een soort 
religieuze openbaring. 
6 braillebanden. Boeknummer: 46113. 

12: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Harry Mulisch. De ontdekking van de hemel. De ontdekking van de hemel (1992) 
vertelt het verhaal van twee vrienden, Onno Quist en Max Delius, Ada, de vrouw van 
Onno (die tevens ex-vriendin is van Max), en hun zoon Quinten. Het boek is in vier 
delen opgedeeld: het begin van het begin, het einde van het begin, het begin van het 
einde en het einde van het einde. Elk van die delen wordt geopend met een gesprek 
tussen twee engelen, waarbij een engel de verteller is, die vertelt hoe het hem gelukt 
is de 'Tien geboden' terug te halen van de aarde. En hoe hem dat gelukt is, is het 
verhaal van Onno, Max, Ada en Quinten. Dit monumentale boek is tegelijk een 
psychologische roman, een filosofische roman, een tijdroman, een 
ontwikkelingsroman, een avonturenroman en een alles overkoepelend mysteriespel. 
46 braillebanden. Boeknummer: 46182. 
 
Dirk Ayelt Kooiman. Het gebeurde: onvoltooide roman. Een man kijkt terug op 
zijn verleden. 
8 braillebanden. Boeknummer: 46104. 
 
Louis Couperus. De boeken der kleine zielen. De komst van een Deense toerist in 
een slaperig Spaans dorpje heeft grote gevolgen. 
53 braillebanden. Boeknummer: 46148. 
Kristin Harmel. Zolang er sterren aan de hemel staan. Vertaald uit het Engels. Op 
verzoek van haar grootmoeder gaat een jonge Amerikaanse vrouw naar Parijs om uit 
te zoeken wat er is geworden van de mensen die op een lijst met namen staat. 
16 braillebanden. Boeknummer: 17510. 
 
Lize Spit. Ik ben er niet. De wereld van een jonge vrouw in Brussel stort in wanneer 
haar vriend een psychiatrische stoornis krijgt. 
21 braillebanden. Boeknummer: 17512. 
 
Jessica Durlacher. De Stem. Een vrome Somalische asielzoekster, die als oppas in 
dienst komt bij het gezin van Zelda en Bor ontpopt zich tot een fenomenale 
zangeres. 
20 braillebanden. Boeknummer: 46106. 
 
Tim Finch. Vredesbesprekingen. Vertaald uit het Engels. Een ervaren diplomaat 
moet zien om te gaan met het verlies van zijn vrouw, terwijl hij bij de internationale 
vredesbesprekingen die hij leidt juist zijn emoties moet verbergen. 
10 braillebanden. Boeknummer: 46116. 
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Janet Skeslien Charles. De bibliotheek van Parijs. Vertaald uit het Engels. Parijs, 
1939. Odile Souchet werkt in de Amerikaanse bibliotheek maar als de nazi’s de stad 
bezetten en Joden niet meer welkom zijn, kunnen Odile en haar collega’s dit niet 
verkroppen en gaan ze de boeken bij hun Joodse leden thuis bezorgen. 
20 braillebanden. Boeknummer: 46166. 
 
Anjet Daanje. De herinnerde soldaat. Een soldaat uit de Eerste Wereldoorlog lijdt 
door een oorlogstrauma aan totaal identiteitsverlies en moet zich na de oorlog 
opnieuw uitvinden. 
40 braillebanden. Boeknummer: 46189. 
 
Sami Said. De mens is de mooiste stad. Vertaald uit het Zweeds. Een illegale 
Somalische vluchteling in Zweden maakt van alles mee en zwerft doelloos door het 
leven als hij uit zijn kamer wordt gegooid en bij vrienden en vreemden moet zien te 
overleven. 
15 braillebanden. Boeknummer: 46195. 
 
Kira Wuck. Knikkerkoning. Door hun jeugd getraumatiseerde twintigers leven een 
vrij bestaan in het Amsterdam van de jaren zeventig; hun dochter blikt terug op hun 
jeugd en op hun worsteling met de verwachtingen van het leven en het ouderschap. 
7 braillebanden. Boeknummer: 46204. 
 
Vonne Van der Meer. Naar Lillehammer. Wanneer een jonge Nigeriaanse vrouw de 
49-jarige Cécile vraagt om op haar dochtertje te passen, leert Cécile zichzelf en de 
Nigeriaanse cultuur kennen. 9 braillebanden. Boeknummer: 46206. 
 
Douglas Stuart. Shuggie Bain. Vertaald uit het Engels. Bekroond met de Booker 
Prize, 2020. In het Glasgow van de jaren tachtig probeert de jongste zoon van een 
gebroken en straatarm gezin voor zijn alcoholistische moeder te zorgen, terwijl hij 
zelf met zijn identiteit worstelt. 
24 braillebanden. Boeknummer: 46159. 
Sijtske Wijnands. De eenoudervakantie, of je weer zeventien voelen. Als Maria 
alleen met haar twee kinderen naar het Gardameer in Italië gaat voor een vakantie, is 
ze niet op zoek naar de liefde, maar haar gevoelens laten zich ook niet 
wegredeneren. 
5 braillebanden. Boeknummer: 46217. 
 
Abigail Dean. Meisje A. Vertaald uit het Engels. De kinderen uit een gezin met 
labiele ouders worden ernstig mishandeld, totdat een dochter ontsnapt en ze bevrijdt.  
19 braillebanden. Boeknummer: 46238. 
 
Sien Volders. Oogst. De Roemeense Alina doet haar uiterste best om voor haar 
zoon en zichzelf een menswaardig bestaan op te bouwen op een tomatenkwekerij op 
Sicilië, maar de offers die ze moet brengen zijn groot en vergen veel van haar. 
6 braillebanden. Boeknummer: 17516. 
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Herman Brusselmans. Bloed spuwen naar de hematoloog. Herman Brusselmans 
beschrijft de dynamiek tussen verschillen mensen onderling en plaatst ze in een 
groter verband. De psychologische roman zoomt in op het leven van verschillende 
personages in het boek maar neemt daarbij tevens het leven van de auteur zelf, en 
zijn jongere vriendin mee. De draak wordt op regelmatige basis gestoken met 
hedendaagse illusies, herkenbare situaties en omgangsvormen. 
9 braillebanden. Boeknummer: 17517. 
 
Jenny Offill. Weersverwachting. Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw 
combineert werken in de universiteitsbibliotheek met haar gezin, helpt haar 
afgekickte broer en gaat bijklussen bij haar vroegere promotor die haar onderdompelt 
in de klimaatproblematiek.  
5 braillebanden. Boeknummer: 17528. 
 
Céla Van Gastel. Vaarwel Roscoe. Wanneer een jonge bekende acteur en 
muzikant plotseling overlijdt, proberen zijn broer en zijn vriendin dit verlies te 
verwerken. 
16 braillebanden. Boeknummer: 46216. 
 
Deniz Kuypers. De atlas van overal. Na zo'n 20 jaar geen contact meer met hem te 
hebben gehad, gaat een zoon op zoek naar antwoorden op zijn vragen over het 
verleden en het leven van zijn Turkse vader en naar parallellen in hun levens. 
15 braillebanden. Boeknummer: 46221. 
 
Joke Van Leeuwen. Mijn leven als mens. Dinka sterft op 18-jarige leeftijd en 
belandt in een wereld van 'terugkijken', waar ze op luchtige en humoristische wijze 
haar leven overschouwt en veel dingen ziet die niet helemaal kloppen. 
7 braillebanden. Boeknummer: 46231. 
 
Rune Christiansen. De eenzaamheid in het leven van Lydia Erneman. Vertaald 
uit het Noors. Een periode uit het leven van een jonge dierenarts in Noorwegen, over 
het platteland, de natuur, seizoenen, werken en leven, leven en dood.  
7 braillebanden. Boeknummer: 46236. 

13: Romantische boeken  

Nora Roberts. Op de vlucht. Vertaald uit het Engels. De 10-jarige kleindochter van 
een bekende acteursfamilie wordt ontvoerd, maar slaagt erin te ontsnappen en slaat 
op de vlucht. 
30 braillebanden. Boeknummer: 46132. 
 
Gerda Van Wageningen. Late liefde. Als een vrouw van middelbare leeftijd na haar 
scheiding weer nieuwe inhoud aan haar leven wil geven, stuit dat op onbegrip bij 
haar kinderen. 
12 braillebanden. Boeknummer: 46152. 
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Corina Bomann. Mathilda's geheim. Vertaald uit het Duits. Deel 2 van de reeks ‘De 
Vrouwen van de Leeuwenhof’. Een jonge vrouw ontdekt na de dood van haar 
moeder dat deze haar geschiedenis geheim heeft gehouden. Met vallen en opstaan 
komt Mathilda alles te weten. 
29 braillebanden. Boeknummer: 46223. 
 
Corina Bomann. Solveigs belofte. Vertaald uit het Duits. Deel 3 van de reeks ‘De 
Vrouwen van de Leeuwenhof’. Als jonge bruid leek Solveig een stralende toekomst 
tegemoet te gaan, maar een tragisch ongeval maakt een einde aan haar geluk. 
Verdrietig trekt zij zich terug op de Leeuwenhof, bij haar moeder en grootmoeder. 
Daar is ze hard nodig, want het eerbiedwaardige landgoed verkeert in slechte staat. 
Solveig heeft allerlei ideeën om het huis en het omringende landgoed te redden, 
maar welke zijn goed en haalbaar? 
29 braillebanden. Boeknummer: 46227. 

14: Satiren  

Leen Van den Berg. Alles is krom. Een jongeman met dwangneurosen probeert 
zijn vriendin weer terug te krijgen. 
7 braillebanden. Boeknummer: 17505.  

15: Spionageromans 

Robert Ludlum. Het Rhinemann spel. Vertaald uit het Engels. De Amerikanen en 
de Duitsers besluiten tijdens de Tweede Wereldoorlog in het diepste geheim tot een 
ruil van voor beide belangrijke goederen, om uit een inpasse te geraken. 
26 braillebanden. Boeknummer: 46178. 

16: Streek- en familieromans  

Karen Kingsbury. Iemand zoals jij. Vertaald uit het Engels. Als de vriendin van een 
jongeman verongelukt en hij te horen krijgt dat ze een zus heeft als gevolg van 
embryoadoptie, gaat hij naar haar op zoek. 
14 braillebanden. Boeknummer: 46174. 
 
Santa Montefiore. Een verre horizon. Vertaald uit het Engels. Deel 5 van de  
‘De Deverill kronieken’. Een journaliste krijgt opdracht de geschiedenis vast te leggen 
van de verdeelde familie Deverill en hun oude Ierse kasteel.  
20 braillebanden. Boeknummer: 46247. 

17: Thrillers  

Benjamin Black. De geheime gasten. Vertaald uit het Engels. Benjamin Black is 
een pseudoniem van John Banville. Tijdens de Duitse bombardementen op Londen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog worden de Engelse prinsesjes in veiligheid gebracht 
op een verwaarloosd landgoed in Ierland, waar echter wel de IRA actief is. 
14 braillebanden. Boeknummer: 17508. 
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Melissa Skaye. In onschuld. Een jonge vrouw wordt met een black-out wakker in 
haar tuin in Hoorn en probeert met een hypnotiseur te achterhalen wat er gebeurd is 
- die nacht en in haar verleden. 
15 braillebanden. Boeknummer: 46110. 
 
Jet Van Vuuren. De minnaar. Wanneer het levenloze lichaam van haar oma 
onderaan de trap wordt gevonden, gelooft Dottie niet dat haar oma een natuurlijke 
dood is gestorven. Ze gaat op onderzoek uit. 
15 braillebanden. Boeknummer: 46111. 
 
Jet Van Vuuren. Misstap. Jonge vrouwen zijn het slachtoffer geworden van een 
seriemoordenaar die volgens de politie zeer waarschijnlijk een psychopaat is. 
19 braillebanden. Boeknummer: 46112. 
 
Elvin Post. De cursus. Als Carol Arrington probeert om een boek van de grond te 
krijgen, ontstaat er een strijd op leven en dood. 
19 braillebanden. Boeknummer: 46117. 
 
Peter Römer. Een meesterstuk. Een student met een passie, een kunsthandelaar 
zonder geweten, een Afghanistan-veteraan met een trauma en een ontdekking die 
de kunstwereld op zijn grondvesten zal doen schudden 
17 braillebanden. Boeknummer: 46122. 
 
Anke Verbraak. Water en wolfskers. Als een jonge vrouw een oude jeugdliefde 
weer ontmoet, heeft dat dramatische gevolgen. 
10 braillebanden. Boeknummer: 46134. 
 
Alexander Van Ketwich. De achterkant van de zon. Een femme fatale verleidt een 
welgestelde man van middelbare leeftijd om een luxe leven te kunnen leiden totdat 
ze er genoeg van krijgt. 
13 braillebanden. Boeknummer: 46147. 
 
Karen Dionne. Geworteld in het kwaad. Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw 
zit al jaren in een psychiatrische inrichting omdat ze denkt dat ze als kind haar 
moeder heeft vermoord, maar als haar herinneringen terugkomen, begint ze zich af 
te vragen of dat wel klopt. 
14 braillebanden. Boeknummer: 46164. 
 
Susanne Jansson. Winterwater. Vertaald uit het Zweeds. Als een vader even aan 
de telefoon is, blijkt dat zijn driejarig zoontje na dat gesprek is verdwenen; later blijkt 
dat eerder in de geschiedenis van het huis bewoners iets is overkomen, steeds op 
dezelfde datum: 11 januari. 
12 braillebanden. Boeknummer: 46170. 
 
Karen Rose.Tel tot tien. Vertaald uit het Engels. Deel 6 van de reeks ‘Romantic 
suspense’. Rechercheur Mia Mitchell en brandweerexpert Reed Solliday zijn op zoek 
naar een brandstichter die steeds werkt volgens hetzelfde stramien. 
29 braillebanden. Boeknummer: 46171. 
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Christian White. De vrouw en de weduwe. Vertaald uit het Engels. Na de inbraak 
in hun vakantiewoning en de vondst van een lichaam op een vakantie-eiland, spoedt 
een vrouw zich daarnaartoe om uit te vinden of het haar verdwenen man betreft. 
13 braillebanden. Boeknummer: 46172. 
 
René Appel. Overschot. Een makelaar krijgt door zijn stiefzoon te maken met 
bedreigingen vanuit het criminele circuit. 
13 braillebanden. Boeknummer: 46175. 
 
Michael Robotham. Meisje zonder leugens. Vertaald uit het Engels. Deel 2 van de 
Cyrus Haven-reeks. Forensisch psycholoog Cyrus Haven en Evie, een meisje dat in 
het verleden is misbruikt, proberen te achterhalen wie dat misbruik hebben gedaan. 
19 braillebanden. Boeknummer: 46176. 
 
Tomas Ross. Indisch requiem. In 1949 raakt Arnie Springer betrokken bij intriges 
rond de onafhankelijkheidstrijd van Nederlands-Indië. 
32 braillebanden. Boeknummer: 46192. 
 
Anja Feliers. Carte blanche. Deel 10 van de Kathleen Verlinden-reeks. Wanneer 
een vrouw met burn-outklachten bij psychologe Kathleen Verlinden komt, doorziet die 
al snel dat er meer achter zit. 
10 braillebanden. Boeknummer: 17503. 
 
Ruth Ware. In een donker, donker bos. Vertaald uit het Engels. Nora wordt, out of 
the blue, uitgenodigd voor het vrijgezellenfeest van Clare, die ze al tien jaar niet heeft 
gezien. Is dit een kans om geesten uit het verleden voorgoed te begraven? 
16 braillebanden. Boeknummer: 46213. 
 
Corine Hartman. De nieuwe dood. Deel 3 van de Faye van Laar-reeks. Een thriller 
over leven en gezondheid, en de toekomst van de mens.  
15 braillebanden. Boeknummer: 46228. 

18: Utopische / dystopische romans 

Adriaan Van Dis. KliFi: woede in de republiek Nederland. In KliFi van Adriaan van 
Dis zijn De Oranjes verjaagd, de republiek Nederland likt haar wonden na een orkaan 
en het volk schikt zich in een president die ontkennen tot kunst heeft verheven. 
6 braillebanden. Boeknummer: 46186.  

19: Verhalen  

Geerten Meijsing. Zeven kerstvertellingen. Zeven uiteenlopende kerstverhalen 
over thema's als eenzaamheid, verdriet, donkere dagen, familie en samen zijn. 
8 braillebanden. Boeknummer: 46105. 
 
Peter Van Duijvenboden. Rouwrandjes. De vijftien verhalen in de bundel 
Rouwrandjes bieden inkijkjes in de levens van anderen. Inkijkjes die verwondering 
oproepen en tegelijkertijd herkenning bieden. Ze gaan bijvoorbeeld over ouderdom, 
verval en de dood, maar ook over nood, gekte en ongerijmdheden. 
6 braillebanden. Boeknummer: 46146. 



13 
 

 
Frits Abrahams. Een winter vol verhalen. Bundel met verhalen, brieven, gedichten, 
geschiedenissen, essays en herinneringen, met de winter als thema, van 51 auteurs. 
20 braillebanden. Boeknummer: 46163. 
 
J.M.A. Biesheuvel. Vroeger schreef ik: gevonden verhalen. Selectie van niet 
eerder gebundelde verhalen en verhalen gevonden na de dood van de auteur (1939-
2020). 12 braillebanden. Boeknummer: 46180. 
 
Haruki Murakami. Eerste persoon enkelvoud. Vertaald uit het Japans. Acht 
verhalen waarin de auteur jeugdherinneringen beschrijft die gaan over bizarre 
ontmoetingen met mensen en dieren. 
8 braillebanden. Boeknummer: 46190. 

20: Waargebeurd  

Jorie Horsthuis. Noem haar naam: op zoek naar een zusje dat er nooit is 
geweest. 
Een journaliste gaat op zoek naar meer informatie over haar tweelingzusje dat tijdens 
de bevalling overleed; met aandacht voor de veranderende omgang met babysterfte. 
13 braillebanden. Boeknummer: 46187. 

21: Boeken voor jongvolwassenen  

Dianne Arentsen. Kimoh'ra. Deel 2 van de reeks ‘Het patroon’. Kimoh'ra moet 
vechten voor haar leven als ze wordt aangevallen tijdens een van haar feesten. 
Ithana zint op wraak op haar vroegere mentor Farzu. En heel Sondar loopt gevaar nu 
het leger van Mordis groeit. 
19 braillebanden. Boeknummer: 46135. 
 
Dianne Arentsen. Eyvére. Deel 3 van de reeks ‘Het patroon’. Eyvére is lid van het 
dievengilde van de mysterieuze Ezru in Querdor. Wanneer haar zus wordt vermoord 
door Mordis, neemt ze de strijd tegen hem op. Mordis heeft zijn intrek genomen in 
een oeroud doolhof en komt steeds dichterbij zijn doel: heersen over Sondar. 
23 braillebanden. Boeknummer: 46125. 

Deel 4: Informatieve boeken 

1: Criminaliteit en justitie  

Russell Shorto. Pater familias: het verhaal van mijn familie en de gangsters. 
Vertaald uit het Engels. Literair verslag van een zoektocht naar familiegeheimen, 
naar de opkomst en neergang van een maffia-zetbaas in een kleine Amerikaanse 
provinciestad, de grootvader van de auteur. 
14 braillebanden. Boeknummer: 46235. 
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2: Eten en drinken 

Pascale Naessens. Nog eenvoudiger met 4 ingrediënten. Heerlijke recepten met 
een minimum aan ingrediënten en werk. 
5 braillebanden. Boeknummer: 46198. 
 
Pascale Naessens. Nog eenvoudiger met 4 ingrediënten. 2, low carb & keto 
recepten. Heerlijke recepten. Groenten worden met óf eiwitten óf koolhydraten 
gecombineerd. De recepten zijn ingedeeld naar bereidingstijd: 10-15-20-25 minuten, 
en zijn koolhydraatarm (low carb) of keto. 
5 braillebanden. Boeknummer: 46199. 
 
Levine Van Doorne. Brood uit eigen oven. Brood uit eigen oven bevat 50 recepten 
voor allerlei soorten brood: bruin, wit, spelt, hartig en zoet en ook kleine broodjes, 
stokbrood, feestbrood en gevlochten brood. 
10 braillebanden. Boeknummer: 46161. 
Levine Van Doorne. Broodjes uit eigen oven: zoet & hartig. In dit boek staan 42 
recepten voor zoete en hartige broodjes in allerlei variaties: advocaatbroodjes, 
kaneelbroodjes, chocoladekoffiebroodjes, uienkaasstokjes, Italiaanse 
gehaktbroodjes, kruidenbroodjes met knoflook en nog veel meer heerlijks. 
5 braillebanden. Boeknummer: 46162. 
 
Jeroen Meus. Zomerkost: 75 recepten voor de lekkerste zomer ooit. Heerlijk 
zomereten, hartig en zoet, om duimen en vingers bij af te likken. Maak vanaf nu zelf 
het mooie weer met 75 nieuwe, zonnige recepten. 
7 braillebanden. Boeknummer: 17504. 
 
Michel Hanssen. Spice wise too: zonder zout meer smaak. Vele recepten om 
lekker te koken zonder zout maar wel met heerlijke kruiden. 
7 braillebanden. Boeknummer: 46225. 

3: Exacte wetenschappen 

Abraham Loeb. Buitenaards: het eerste teken van leven van een buitenaardse 
beschaving. Vertaald uit het Engels. Bespreking door een vooraanstaand 
sterrenkundige van zijn idee dat een in 2018 in ons zonnestelsel waargenomen 
object afkomstig zou kunnen zijn van een buitenaardse beschaving. 
14 braillebanden. Boeknummer: 46246. 

4: Filosofie en levenskunst 

Jacky Van de Goor. Je leven in één herinnering: een verrassende zoektocht 
naar zin. Interviews met mensen die vertellen welke gebeurtenissen zin hebben 
gegeven aan hun leven en die betekenisvol voor hen waren. 
9 braillebanden. Boeknummer: 46243. 
 
Frits De Lange. Eindelijk volwassen: de wijsheid van de tweede levenshelft. 
Een visie op het leven in de tweede levenshelft, waarin door rijping van wijsheid nog 
steeds groei en ontwikkeling mogelijk is. 
9 braillebanden. Boeknummer: 46218. 
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5: Geschiedenis  

Frans Verhagen. Pilgrim Fathers: de reis van de Mayflower, 1620. Hervertelling 
van de ontstaansmythe van de Verenigde Staten: hoe de Pilgrim Fathers, Engelse 
strenggelovige protestanten, in 1620 naar Amerika voeren om er met veel moeite 
een nederzetting te stichten. 
7 braillebanden. Boeknummer: 46157. 
 
Maarten Van Rossem. Van Rossem houdt je scherp: de beste essays van 
Maarten van Rossem. Bundel essays over een breed scala aan onderwerpen 
waarover de historicus (1943) zijn veelal non-conformistische meningen uit. 
13 braillebanden. Boeknummer: 46169. 
 
Tim Weiner. Stille oorlog: hoe Amerika de Koude Oorlog won, maar de vrede 
aan het verliezen is. Vertaald uit het Engels. Analyse van de politieke strijd tussen 
de Verenigde Staten en Rusland sedert het einde van de Koude Oorlog eind jaren 
tachtig, en de kwetsbaarheid van westerse democratieën tegenover autocratische 
regimes. 
22 braillebanden. Boeknummer: 46119. 
 
Pauline Terreehorst. Het geheim van de Gucci-koffer: hoe de adel uit Midden-
Europa verdween. Biografie van de Hongaars-Oostenrijkse gravin Margaretha 
Szapary-Henckel von Donnersmarck (1871-1943), die de bloeitijd en het verval van 
de Midden-Europese adel meemaakte.  
17 braillebanden. Boeknummer: 46226. 
 
Dirk Rochtus. Naar de hel met Hitler: verzet in het Derde Rijk (1933-1945). 
Geschiedenis van het verzet door Duitse burgers en groeperingen tegen het 
nationaalsocialistische bewind. 
11 braillebanden. Boeknummer: 17518. 

6: Gezondheid 

Ab Osterhaus. Virus: corona in verleden, heden en toekomst. Antwoorden op 
vragen over virussen en de bestrijding ervan, met name het coronavirus COVID-19. 
5 braillebanden. Boeknummer: 46131. 
 
Jaap Goudsmit. Vrij van Corona: het begin van een nieuw tijdperk. Overzicht 
van het wetenschappelijk onderzoek naar virussen, met name het coronavirus. 
9 braillebanden. Boeknummer: 46181. 
 
Claudia De Vos. Geurpsychologie voor iedereen: een aromatisch kompas in de 
wereld van essentiële oliën. Claudia de Vos neemt je mee in een wereld die 
onzichtbaar is voor het oog maar des te belangrijker voor ons gevoel van welzijn. 
14 braillebanden. Boeknummer: 46129.  
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7: Klimaat  

Joop Hazenberg. Zo redden we de wereld: dertig acties om klimaatverandering 
te stoppen. Dertig actiepunten en tips voor consumenten, overheid en bedrijfsleven 
voor een duurzame toekomst. 
9 braillebanden. Boeknummer: 46242. 

8: Kunst en vrije tijd 

Jan Brokken. Waarom elf Antillianen knielden voor het hart van Chopin: een 
reis door de Caribische muziek. Portretten van enkele tonale Caribische 
componisten van vooral pianomuziek in de traditie van Chopin. 
12 braillebanden. Boeknummer: 46244. 

9: Maatschappij  

Bas Heijne. Leugen & waarheid: in gesprek over de grote kwesties van onze 
tijd. Waarom groeit het wantrouwen jegens de wetenschap? Waarom trekken 
mensen zich steeds minder aan van feiten? Waarom is identiteit zo’n heet hangijzer 
geworden, in de politiek en in ons eigen leven? Waarom kost het zo veel moeite de 
zwarte bladzijden van onze geschiedenis onder ogen te zien? Waarom verdwijnt 
religie niet? Waarom is racisme zo hardnekkig? Hoe komt het dat de mens zowel 
goedmoedig is als uitermate gewelddadig? Voor NRC Handelsblad ging vermaard 
essayist Bas Heijne op zoek naar het verhaal achter het dagelijkse rumoer en de 
krantenkoppen. Hij sprak met denkers en wetenschappers (onder anderen Peter 
Pomerantsev, Angela Saini, Elaine Pagels, Martin Hägglund en Géraldine Schwarz) 
over grote kwesties die het debat in onze tijd bepalen. Samen vormen deze 
gesprekken een diepgravend portret van onze verwarrende tijd. Waarbij ook de lezer 
zelf aan het denken wordt gezet. 
7 braillebanden. Boeknummer: 46188. 
 
Maarten Huygen. Het nut van de man: de ins en outs van mannelijkheid. 
Analyse van de sociale positie van mannen ten opzichte van vrouwen en van de 
psychologische verschillen tussen beide seksen. 
16 braillebanden. Boeknummer: 46143. 
 
Christel Don. Afstandsmoeders: over vrouwen die gedwongen hun kind 
afstonden 1956-1984. Over vrouwen die gedwongen hun kind afstonden in de jaren 
1956-1984. 10 braillebanden. Boeknummer: 46201. 
 
Georges Kamanayo Kazungu. Tussen twee werelden: een leven in Europa en 
Afrika. Wat betekent het om tegelijk blank en zwart te zijn, om tussen twee werelden 
op te groeien, om een kind te zijn van twee continenten? Filmmaker Georges 
Kamanayo neemt geen blad voor de mond. Hij beschrijft zijn bijzondere leven als een 
zoektocht naar identiteit, een zoektocht waarin iedereen zich zal herkennen.  
9 braillebanden. Boeknummer: 17513. 
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10: Natuur, planten en dieren  

Martin Gaus. Hondentaal is lichaamstaal: leer honden beter begrijpen. Een 
praktisch boek bij de opvoeding van honden en het oplossen van mogelijke 
gedragsproblemen. 
6 braillebanden. Boeknummer: 46156. 

11: Opvoeding en onderwijs 

Lykele Muus. Zo kan het dus ook: een nieuw leven als single ouder. 
Ervaringsverslag van de eerste jaren van een single ouder. 
10 braillebanden. Boeknummer: 46109. 
 
Diety Gringhuis. Kinderen die slecht zien: ontwikkeling, opvoeding, onderwijs 
en hulpverlening. Pedagogische adviezen aan ouders, opvoeders en leerkrachten. 
22 braillebanden. Boeknummer: 46137. 

12: Politiek 

Michael J. Sandel. De tirannie van verdienste: over de toekomst van de 
democratie. Vertaald uit het Engels. Analyse van de toestand van de westerse 
democratie, het opkomende populisme en een mogelijke oplossing daarvoor. 
21 braillebanden. Boeknummer: 46133. 
 
Pieter Omtzigt. Een nieuw sociaal contract. Bespreking door de Nederlandse 
CDA-politicus van verschillende politieke kwesties, waaronder de 
kinderopvangtoeslagenaffaire. 10 braillebanden. Boeknummer: 46203. 
 
Simon Kuper. De vrolijke verrader: een KGB-spion uit Rotterdam. Vertaald uit 
het Engels. Biografie van de dubbelspion George Blake (1922-2020). 
17 braillebanden. Boeknummer: 46144. 
 
Dan Morain. Kamala's pad: een Amerikaans leven. Vertaald uit het Engels. 
Biografie van Kamala Harris (1964), die in 2021 vice-president van de VS werd, 
waarin zij naar voren komt als een ambitieuze vrouw die haar carrière ver vooruit 
plande en een netwerker pur sang. 
20 braillebanden. Boeknummer: 46138. 

13: Religie en spiritualiteit  

Jos Van Remundt. De achterkant van verhalen: anders kijken naar de Bijbel en 
de Koran. Analyse van de werking van verhaaltradities en de wijze waarop religieuze 
tradities ook in een geseculariseerde multiculturele samenleving doorwerken. 
22 braillebanden. Boeknummer: 46224. 
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14: Sport  

Rob De Leede. Schaken met Edgar Davids. Persoonlijke verhalen en anekdotes 
van de voormalige perschef van het Nederlands elftal over voetbaltoernooien, -
wedstrijden, -teams, -spelers, -trainers, -scheidsrechters en -bestuurders in de 
periode 1988-2014.  
9 braillebanden. Boeknummer: 46193. 
 
Jack Plooij. In de pits gebeurt altijd iets: over F1 en corona, de 7e van 
Hamilton, het geduld van Max, het rampjaar van Ferrari en nog heel veel meer. 
Overzicht van het door de covid-19 pandemie anders verlopen Formule 1-seizoen 
2020, met bijbehorende anekdotes. 
8 braillebanden. Boeknummer: 46245. 

15: Taal en literatuur 

Charlotte Van den Broeck en Jeroen Dera. Van kop tot teen: poëzie ontdekken, 
zelf gedichten schrijven met Charlotte Van den Broeck en Jeroen Dera. 
Charlotte en Jeroen laten je kennismaken met hun 30 lievelingsgedichten. Lees hoe 
je ze kunt lezen, erover na kunt denken en ook zelf schrijven. Met lees- en luistertips 
en veel informatie. 
5 braillebanden. Boeknummer: 17515. 


