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Deel 1: ‘Monster’ van Roderik Six 
 
Een banaal ongeluk. Een moment van onoplettendheid. Koplampen die voor de 
laatste keer een paar prachtige ogen belichten. Na de dood van zijn vrouw trekt een 
man zich terug uit de wereld. Rouwend om een verdwenen leven verschanst hij zich 
in zijn woning, met enkel de nieuwslezer als gezelschap. Hij is met stomheid 
geslagen - de dood is waar de taal faalt. Tot een onverwacht telefoontje hem uit zijn 
sluimer wekt. Met chirurgische precisie snijdt Roderik Six de grote levensthema's 
aan. In ‘Monster’ serveert hij opnieuw een staaltje van zijn literaire talent. Een 
ontroerende en onthutsende roman over de liefde, en, onvermijdelijk, de dood. 
 
‘Monster’ van Roderik Six.  
4 braillebanden. Boeknummer: 17526. 
Dit boek zit ook als Daisy-boek in onze collectie. Speelduur: 3:00, boeknummer: 
29718. Ingelezen door de auteur. 

Deel 2: ‘De dochters van de winterkoningin: vier 
prinsessen in ballingschap’ van Nancy Goldstone.  
 
We reizen naar de zeventiende eeuw. Het sprookjeshuwelijk tussen Elizabeth Stuart, 
de kleindochter van de Schotse koningin Mary Stuart, en Frederik van de Palts, de 
koning van Bohemen, loopt uit op een nachtmerrie als zij na één jaar al verdreven 
worden. Het kinderrijke gezin gaat in ballingschap in Den Haag bij oom Maurits van 
Oranje-Nassau, in 2021 precies 400 jaar geleden. De dertien kinderen worden in 
Leiden opgevoed in de kunsten en wetenschappen. 
 
In het boek ‘De dochters van de Winterkoningin’ vertelt Nancy Goldstone op 
levendige wijze het opzienbarende verhaal van vier van Elizabeth Stuarts dochters, 
die de loop van de geschiedenis bepaalden: Elizabeth, Lousia, Henrietta Maria en 
Sophie.  
 
‘De dochters van de winterkoningin: vier prinsessen in ballingschap’ van 
Nancy Goldstone.   
28 braillebanden. Boeknummer: 46501. 

Deel 3: Romans 

1: Autobiografische literatuur 

Nelleke Noordervliet. Wat er werkelijk is: een wandeling. Literair verslag van een 
wandeling langs de Beara Way in Ierland waarbij natuur, geschiedenis, ouder 
worden en het persoonlijk verleden in samenhang worden besproken. 
2 braillebanden. Boeknummer: 46498. 
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2: Biografische romans 

Edmund De Waal. Brieven aan Camondo. Vertaald uit het Engels. Geschiedenis 
van de Frans-Joodse bankiersfamilie Camondo aan de hand van 58 (fictieve) brieven 
van de auteur aan Moise de Camondo (1860-1935), lid van deze familie. 
6 braillebanden. Boeknummer: 46490. 

3: Detectives 

Tess Gerritsen. De studente. Vertaald uit het Engels. Als er nog enkele vragen 
onbeantwoord zijn, onderzoeken rechercheurs Loomis en MacClellan de 
ogenschijnlijke zelfmoord van een studente. 
14 braillebanden. Boeknummer: 46469. 
 
Maurice Leblanc. 813. 1, Het dubbelleven van Arsène Lupin. Vertaald uit het 
Frans. Deel van de Arsène Lupin-reeks. Gentleman-inbreker Lupin, die zowel 
misdaden pleegt als oplost, wordt betrokken bij de moord op een diamantkoning die 
voor een mysterieuze onderneming in Parijs verblijft. 
10 braillebanden. Boeknummer: 46503. 
 
Christian Frascella. Al is de misdaad nog zo snel... Vertaald uit het Italiaans. Deel 
2 van de Contrera-reeks. De Turijnse privédetective Contrera krijgt van twee 
opdrachtgevers het verzoek een verdwenen meisje op te sporen. 
22 braillebanden. Boeknummer: 46511. 

4: Essays 

Ramsey Nasr. De fundamenten. Pleidooi voor een fundamenteel andere manier 
van leven om de Aarde te redden. 
4 braillebanden. Boeknummer: 46447. 

5: Fantasy 

Dianne Arentsen. Het dwaalkompas. Deel 4 van de reeks ‘Het patroon’. Mordis is 
verslagen, maar zijn volgelingen hebben het dwaalkompas geactiveerd en ook de 
weefsels zijn losgeslagen. Lukt het Drenuga om de macht te grijpen op Sondar? 
17 braillebanden. Boeknummer: 46470. 
 
Stephen King. De donkere toren. Vertaald uit het Engels. Deel 7 van de reeks ‘De 
donkere toren’. Samen met zijn metgezellen bereikt een revolverheld de Donkere 
Toren, waar een hevige strijd wordt gevoerd die beslissend zal zijn voor het 
voortbestaan van zijn wereld. De volledige reeks is verfilmd als ‘The dark tower’, 
geregisseerd door Nikolaj Arcel in 2017. 
48 braillebanden. Boeknummer: 46482. 
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Sarah J. Maas. Hof van zilveren vlammen. Vertaald uit het Engels. Deel 4 van de 
reeks ‘Hof van doorns en rozen’. Nesta wordt door het hof van haar zus Feyre 
gedwongen haar leven op orde te brengen. Ze traint met Cassian en sluit nieuwe 
vriendschappen. Nesta leert omgaan met haar trauma's terwijl nieuwe gevaren 
dreigen. 
40 braillebanden. Boeknummer: 46489. 

6: Historische romans 

Susan Smit. De heks van Limbricht. In 1674 in een dorpje bij Sittard wordt een 74-
jarige vrouw met verstand van natuurgeneeskunde in een kerker gegooid. Ze wordt 
beschuldigd van tovenarij en hekserij.  
13 braillebanden. Boeknummer: 46456. 

7: Humoristische romans 

Ad Van Gils. Pastoorke Porceleyn en het kleine verzet. Verdere belevenissen van 
een pastoor in een kleine Brabantse dorpsgemeenschap. 
10 braillebanden. Boeknummer: 46504. 

8: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn  

Tatiana De Rosnay. Dit leven is van jou. Vertaald uit het Frans. Tussen een jongen 
van achttien en een dakloze vrouw ontwikkelt zich een bijzondere vriendschap. 
10 braillebanden. Boeknummer: 46512. 
 
Aimie K. Runyan. Stemmen aan het front. Vertaald uit het Engels. Ruby is een van 
de veertig vrouwen die in 1918 vanuit de VS naar Europa worden gestuurd om aan 
het front via de telefooncentrale gecodeerde commando's door te geven. 
15 braillebanden. Boeknummer: 17538. 
 
Carmen Korn. Dochters van een nieuwe tijd. Vertaald uit het Duits. Deel 1 van de 
reeks ‘Vier vrouwen, vier families, één eeuw’. Na de Eerste Wereldoorlog proberen 
vier jonge vrouwen een toekomst op te bouwen in het veranderende Duitsland. 
20 braillebanden. Boeknummer: 17547. 
 
Alex Schulman. De overlevenden. Vertaald uit het Zweeds. Drie jonge mannen 
keren terug naar het zomerhuis waar ze vroeger met hun ouders de zomervakanties 
doorbrachten. Ze hebben de urn met de as van hun moeder bij zich om in het 
meertje bij de 'stuga' uit te strooien. 
10 braillebanden. Boeknummer: 46440. 
 
Franca Treur. De golf. Schrijver Bruna woont met zijn vrouw, docente letterkunde, 
en zijn zoontje op een boot, omdat hij zo bij stijging van de zeespiegel kan overleven, 
maar hij wordt ingehaald door een andere ramp: de coronapandemie. 
3 braillebanden. Boeknummer: 46448. 
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9: Romantische boeken  

Åsa Hellberg. Welkom bij Hotel Flanagans. Vertaald uit het Zweeds. Deel 1 van de 
reeks ‘Hotel Flanagans’. Een jonge vrouw is erfgenaam van een hotel in Londen en 
moet proberen het tot een succes te maken. 
17 braillebanden. Boeknummer: 46443. 
 
Jacodine Van de Velde. Zwarte koffie, macchiato en takkenthee. Een jonge 
moeder van twee kinderen belandt na een breuk met haar echtgenoot in een 
rollercoaster van emoties. 
11 braillebanden. Boeknummer: 46449. 
 
Corina Bomann. Sophia’s hoop. Vertaald uit het Duits. Deel 1 van de reeks ‘De 
kleuren van schoonheid’. Berlijn, 1926. Is de wereld klaar voor een jonge vrouw met 
grote ambities? Een jonge Berlijnse scheikundestudente raakt in de jaren '20 
ongehuwd zwanger en vertrekt met haar vriendin naar Parijs waar ze een baan krijgt 
aangeboden door cosmeticafabrikant Helena Rubinstein. 
23 braillebanden. Boeknummer: 46451. 
 
Tamera Alexander. Kleuren van waarheid. Vertaald uit het Engels. Deel 2 van de 
Carnton-reeks. Een jonge Ierse vrouw vertrekt samen met haar zus naar de 
Verenigde Staten om haar broer te zoeken en raakt daarbij onbedoeld betrokken bij 
valsmunterij. 
27 braillebanden. Boeknummer: 46505. 
 
Nicholas Sparks. De terugkeer. Vertaald uit het Engels. Een Amerikaanse chirurg 
die gewond uit de oorlog in Afghanistan komt, erft het huis van zijn opa in een rustig 
stadje waar hij te maken krijgt met een mysterieuze hulpsheriff en het geheim van 
een woonwagenmeisje. 
18 braillebanden. Boeknummer: 46508. 

10: Theaterteksten 

Joost Van den Vondel. Joseph in Dothan: een treurspel. Vertaalde tekstuitgaven 
Middelnederlands. Vormt samen met Joseph in Egypte en Joseph of Sofopaneas 
een trilogie. Tekst van de 17de-eeuwse tragedie over het Bijbelverhaal over Joseph 
die uit afgunst door zijn broers in een put bij Dothan wordt gegooid, met vertaling in 
hedendaags Nederlands. 
8 braillebanden. Boeknummer: 46506. 

11: Thrillers  

Anya Niewierra. De Camino. Een weduwe loopt een pelgrimstocht om duidelijkheid 
te zoeken over de plotselinge zelfmoord van haar man, een voormalige vluchteling uit 
Bosnië. 
19 braillebanden. Boeknummer: 46439. 
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Jo Nesbø. Koninkrijk. Vertaald uit het Noors. Als Carl terugkeert uit Amerika naar 
zijn geboortedorp in Noorwegen en daar een wellness hotel wil bouwen, dreigen 
geheimen uit het verleden naar buiten te komen. 
27 braillebanden. Boeknummer: 46446. 
 
Karin Slaughter. Valse getuige. Vertaald uit het Engels. Leigh en haar zus Callie 
zijn geen slechte mensen, maar op een avond meer dan twintig jaar geleden hebben 
ze iets vreselijks gedaan. Het resulteerde in een leven dat getekend werd door 
schuldgevoelens, verraad en geheimen. Jaren later heeft Leigh, inmiddels werkzaam 
bij een succesvol advocatenkantoor, de herinneringen aan die avond verdrongen. 
Tot ze tegen haar wil gedwongen wordt om een nieuwe cliënt aan te nemen en de 
grond onder haar voeten wegvalt. Want de man weet wat er destijds is gebeurd.  
28 braillebanden. Boeknummer: 46450. 
 
Ronald Van den Broek. Fantoomzoon. Een in Maastricht gedetacheerde 
rechercheur uit Amsterdam onderzoekt drie moorden die geen enkel verband met 
elkaar lijken te hebben. 
17 braillebanden. Boeknummer: 46452. 
 
Randi Fuglehaug. Vrije val. Vertaald uit het Noors. Deel 1 van de Fjordenserie. Als 
tijdens een extreme sportfestival de parachute van een vrouw niet opengaat en zij te 
pletter valt, onderzoekt een journaliste de zaak. 
16 braillebanden. Boeknummer: 46453. 
 
Jeffery Deaver. In memoriam. Vertaald uit het Engels. Een agente van het Bureau 
of Investigation in Californië krijgt opdracht een getroebleerde tiener te zoeken die 
wraak neemt op iedereen die hem op het internet heeft zwartgemaakt. 
24 braillebanden. Boeknummer: 46464. 

12: Verhalen  

Carlos Ruiz Zafón. Stad der nevelen: verhalen bij Het kerkhof der vergeten 
boeken. Vertaald uit het Spaans. Verhalen bij het vierluik Het Kerkhof der Vergeten 
Boeken. 
9 braillebanden. Boeknummer: 46471. 

13: Boeken voor jongvolwassenen  

Lotte Van den Noort. Unsinkable. Katharina wil heel graag in Amerika een nieuw 
leven beginnen. Als ze als kamermeisje kan werken aan boord van de Titanic, twijfelt 
ze geen moment. Maar haar broer Colin, die heeft meegewerkt aan het ontwerp van 
het schip, waarschuwt haar dat het schip gedoemd is om te zinken. 
15 braillebanden. Boeknummer: 46463. 
 
Pamela Sharon. Wie ik gisteren was. Yara krijgt de diagnose CVS (Chronisch 
Vermoeidheidssydroom). Ze vlucht in de game Evol, een virtuele wereld waarin je 
zelf de hoofdrol speelt. Maar wil ze nog terugkeren naar de echte wereld? Dan 
ontmoet ze Finn, een jongen van school. 
15 braillebanden. Boeknummer: 46460. 
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Mel Wallis de Vries. Wreed. Bekroond met de Prijs van de Jonge Jury 2015. 
Danielle ligt geblinddoekt en vastgebonden op een bed. Wie heeft haar ontvoerd en 
zal ze dit overleven? 
9 braillebanden. Boeknummer: 46495. 
 
Splinter Chabot. 3PAK 2021. Geschenk Boekenweek van Jongeren. Drie korte 
verhalen. 
3 braillebanden. Boeknummer: 46514. 

Deel 4: Informatieve boeken  

1: Criminaliteit en justitie  

Lionel D. Terroristenjager: in het hart van de Speciale Eenheden. Persoonlijk 
verhaal van een veteraan van het Speciaal Interventie Eskadron, het eliteteam van 
de Belgische federale politie dat zich richt op zware criminelen en terroristen, onder 
meer van Islamitische Staat. 
14 braillebanden. Boeknummer: 17523. 

2: Geschiedenis  

Pierre Trouillez. De Franse Revolutie en het christendom: de gewelddadige 
scheiding tussen kerk en staat. Geschiedenis van de verhouding tussen de Franse 
revolutionairen (1789-1799) en de Rooms-Katholieke Kerk in Frankrijk. 
26 braillebanden. Boeknummer: 46434. 
 
Joyce Sylvester. Bent ú de burgemeester?: autobiografie van een pionier. 
Autobiografie van een zwarte vrouw van Surinaamse afkomst die opklimt tot hoge 
posities in het openbaar bestuur in Nederland. 
8 braillebanden. Boeknummer: 46467. 
 
Martijn B. Katan. Geen makke schapen: een persoonlijke geschiedenis van 
joods verzet. Geschiedenis van tien joodse bloedverwanten van de auteur, die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet gingen. 
9 braillebanden. Boeknummer: 46442. 
 
Rutger Bregman. Wat maakt een verzetsheld? Analyse van de omstandigheden 
die mensen ertoe brengen zich te verzetten tegen een overheid die onmenselijke 
wetten uitvaardigt, aan de hand van de levensgeschiedenis van Arnold Douwes, die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog talrijke joden het leven redde. 
2 braillebanden. Boeknummer: 46454. 
 
Martin Hendriksma. Aan zee: een kroniek van de kust. Geschiedenis van de 
Nederlandse kust en hoe het zich ontwikkelde tot een gewild ontspanningsoord van 
Cadzand tot Rottumeroog, met verhalen over de bewoners. 
16 braillebanden. Boeknummer: 46468.  
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3: Kunst en vrije tijd 

Sandra Kooke. Speel!: de lessen van Jan Wijn. Jan Wijn werd na een korte 
succesvolle carrière als pianist de belangrijkste pianodocent uit de Nederlandse 
geschiedenis. 58 jaar lang gaf hij op het conservatorium les aan onder andere 
Ronald Brautigam, Wibi Soerjadi, Marietta Petkova, Hannes Minnaar, Nino 
Gvetadze, Lucas en Arthur Jussen, Caspar Vos en Lucie Horsch. De schrijfster sprak 
met hem, zijn collega's en leerlingen over zijn werk. 
10 braillebanden. Boeknummer: 46510. 
 
Marcel Langedijk. Igone. Het levensverhaal van ballerina Igone de Jongh.  
10 braillebanden. Boeknummer: 46502. 

4: Maatschappij  

Jean Paul Van Bendegem. Wijs, grijs & puber: pleidooi voor de burgerlijk 
ongehoorzame senior. Ouder worden is – zo zegt men vaak – een aflopende zaak, 
meer van hetzelfde, steeds minder. Niets is minder waar. De senior bezit wijsheid, 
resultaat van een levenslange ervaring, een unieke bron van inzicht. De senior wordt 
bovendien het eeuwige leven beloofd want ziekte en vergrijzing zullen tot het 
verleden behoren. Toch is er de gedachte dat de oudere een last is, een kost voor de 
samenleving. In dit essay wordt de relatie omgekeerd: de senior is een puber die 
burgerlijk ongehoorzaam hoort te zijn. 
6 braillebanden. Boeknummer: 17514. 

5: Religie en spiritualiteit 

Michael Drosnin. De bijbelcode. Beschrijving van een methode om in de 
Hebreeuwse bijbel allerlei verborgen voorspellingen van rampzalige gebeurtenissen 
te achterhalen. 
12 braillebanden. Boeknummer: 46438. 

6: Sport  

Michel Van Egmond. Derksen. Verhalen, anekdotes en persoonlijke 
ontboezemingen over en van de Nederlandse oud-voetballer, journalist en tv-
persoonlijkheid Johan Derksen.  
16 braillebanden. Boeknummer: 46509. 

7: Varia 

Dennis Van den Brink. Héél veel knuffels haken met deze dubbeldikke 
Dendennis. Werkbeschrijvingen voor het haken van knuffels rond verschillende 
thema's. 
7 braillebanden. Boeknummer: 46455. 


