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Deel 1: ‘Madeleine, of De kunst van het overleven’ 
van Britt Droog en Louis Van Dievel 
Maak kennis met Mevrouw Madeleine Verboven: een veertiger met wat overgewicht 
en een rokershoestje, kuisvrouw van beroep maar niet uit roeping. Afkomstig uit 
Okselaar, zoals okselhaar maar dan zonder h. Veel te jong getrouwd, moeder van 
een kind dat inmiddels volwassen is en in “den bak” zit. Tegenwoordig een hobbelig 
liefdesleven en een hondje dat Angèleke heet. Gewiekst, met een korst op haar ziel. 
Leep, maar niet slecht van inborst. Marginaal? Misschien. Maar daar wordt aan 
gewerkt. Want bij Elfride en Jacques thuis heeft Madeleine het eindelijk getroffen, 
méér dan getroffen. Bij deze welstellende lieden heeft ze het min of meer tot een 
soort van gezinslid geschopt. Wat tal van opportuniteiten biedt, om dat modewoord 
eens te gebruiken. 
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Britt Droog en Louis van Dievel herstellen met Madeleine het romanfeuilleton in ere. 
Aflevering na aflevering leggen ze de zielenroerselen, het verleden en de listige 
plannen van een kuisvrouw bloot. Pardon, geeft de rondborstige Madeleine iedere 
vrijdag zelf vrije inkijk in haar gemoed! 
 
‘Madeleine, of De kunst van het overleven’ van Britt Droog en Louis Van Dievel.  
9 braillebanden, boeknummer: 17560.  
Speelduur: 8:00, boeknummer: 29929.  

Deel 2: ‘De geknipte genen: hoe CRISPR onze 
toekomst zal herschrijven en waarom iedereen dat 
moet weten’ van Hetty Helsmoortel  
Het gebeurt niet elke dag, maar soms wordt er een ontdekking gedaan die de 
samenleving helemaal op zijn kop zet. Ooit was dat de beheersing van het vuur of 
het begin van de landbouw, recenter de auto of het internet. Vandaag is dat CRISPR, 
de uitvinding van de eeuw, alleen weet je dat nog niet.  
Wat is CRISPR? Het korte antwoord: een revolutionaire techniek om aanpassingen 
uit te voeren in het DNA van eender welk organisme. Het langere antwoord vertelt 
Hetty Helsmoortel in dit boek, zij is CRISPR-expert en verhalenverteller pur sang. In 
een heldere stijl frist de auteur eerst je voorkennis op van DNA, met alles wat je moet 
weten om CRISPR te begrijpen. Daarna toont ze wat kan en wat al is. Overtuigd dat 
iedereen moet begrijpen wat CRISPR is, maakt zij de materie behapbaar voor ons 
allen. 
 
Waarom moet je dit weten? Omdat CRISPR prachtige kansen biedt, maar ook 
gevaren en een hoop ethische dilemma’s. Nu het genetisch aanpassen van mensen 
mogelijk wordt, vindt Helsmoortel het hoog tijd dat we onszelf vragen stellen. Baby’s 
die geen HIV meer kunnen krijgen? Een nieuwe kankertherapie? Wat als intelligentie 
of geaardheid genetisch beïnvloedbaar zijn? Wat moeten we met deze technologie? 
Dit is een must-read voor iedereen die de 21e eeuw wil begrijpen, een boek voor 
iedereen die wil deelnemen aan het debat over onze toekomst. 
 
‘De geknipte genen: hoe CRISPR onze toekomst zal herschrijven en waarom 
iedereen dat moet weten’ van Hetty Helsmoortel. 
8 braillebanden, boeknummer: 17557. 

Deel 3: Romans  

1: Autobiografische literatuur 

Josse De Pauw. In open veld. De auteur (1952) doet met veel humor verslag van 
zijn rijke leven als acteur, theatermaker en auteur. 
8 braillebanden. Boeknummer: 17555. 
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Ward Hulselmans. Morgen word ik nuchter: brieven van een vader aan zijn 
stiefzoon. Persoonlijke brieven van een voormalig drankverslaafde vader aan zijn 
stiefzoon, die in een afkickkliniek probeert van zijn zware verslaving aan cocaïne en 
drank af te komen. 
5 braillebanden. Boeknummer: 17573. 
 
Arthur Japin. Honden voor het leven. Schrijver Arthur Japin vertelt over de hond 
die hem heeft opgevoed en twee puppy's die zijn kijk op het leven bepalen. Ook hoe 
hij als (enig) kind vaak gepest werd en troost vond bij de drie honden komen aan 
bod. 
2 braillebanden. Boeknummer: 46652. 

2: Chicklit 

Mona Kasten. Dream again. Vertaald uit het Duits. Deel 5 in de Again-reeks. Na 
een mislukte carrière in LA, trekt Jude in bij haar broer waar ze opnieuw in contact 
komt met haar ex. De aantrekkingskracht laait opnieuw op. 
20 braillebanden. Boeknummer: 46666. 

3: Detectives  

Sterre Carron. Arcanum. Deel 15 in de Rani Diaz-reeks. Inspecteur Rani Diaz van 
de Mechelse politie krijgt te maken met moorden en verdwijningen. 
12 braillebanden. Boeknummer: 17567. 
 
Jos Pierreux. Russische poppetjes. Deel 17 in de Luk Borré-reeks. Inspecteur Luk 
Borré van de Knokse politie krijgt te maken met een serie misdrijven waarbij de 
slachtoffers geen aangifte willen doen. 
14 braillebanden. Boeknummer: 17574. 

4: Historische romans 

Chris Kraus. De fabriek van klootzakken. Vertaald uit het Duits. Twee broers, de 
ambitieuze Hub en de meeloper Koja, treden toe tot de SS en doen mee aan de 
misdaden van de nazi's. Na de Tweede Wereldoorlog sleept Hub zijn broer mee in 
de wereld van de spionage. 
49 braillebanden. Boeknummer: 46644. 
 
Clara Benson. Sterren in de duisternis. Vertaald uit het Engels. Als in 1949 de 
secretaresse van een welgestelde familie op een geheim stuit, zorgt ze ervoor dat 
het duistere verleden ontrafeld wordt. 
22 braillebanden. Boeknummer: 46647. 

5: Novellen 

Wlodzimierz Odojewski. Verdraaide tijd. Vertaald uit het Pools. Een man ontvangt 
in 1962 een brief uit de Tweede Wereldoorlog en gaat in Warschau op zoek naar 
sporen van zijn verzetsverleden en belandt gaandeweg in een identiteitscrisis. 
4 braillebanden. Boeknummer: 17570. 
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6: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn  

Edward St. Aubyn. Dubbelblind. Vertaald uit het Engels. In een milieu van 
durfinvesteringen en wetenschappelijk onderzoek maken de levens van een biologe, 
haar in de zakenwereld werkzame beste vriendin en hun nieuwe geliefden een 
belangrijke ontwikkeling door. 
11 braillebanden. Boeknummer: 17551. 
 
Eva De Groote. Grond. Een jonge studente in Brussel gaat op zoek naar haar 
familie en haar afkomst. 
13 braillebanden. Boeknummer: 17554. 
 
Peter Terrin. Al het blauw. Simon (19) en de Italiaanse barvrouw Carla (bijna 40) 
krijgen een relatie, maar niet zonder spanningen en conflicten, voor hen en hun 
omgeving. 
9 braillebanden. Boeknummer: 17569. 
 
Mike Van Hoecke. De violist van Birkenau. Tijdens een concert ziet een oude 
violist in een jonge man in het publiek de gelijkenis met iemand uit het verleden en 
dat roept herinneringen op aan het Joodse getto van 1940 in Polen en het 
concentratiekamp Birkenau. 
3 braillebanden. Boeknummer: 17575. 
 
Alka Joshi. De hennakunstenares. Vertaald uit het Engels. Een van haar man 
weggelopen uitgehuwelijkte Indiase vrouw slaagt erin rond 1955 een nieuw bestaan 
op te bouwen. 
18 braillebanden. Boeknummer: 46640. 
 
Sally Rooney. Prachtige wereld, waar ben je. Vertaald uit het Engels. Vier 
millennials: een jonge succesvolle schrijfster, haar vriend die magazijnmedewerker 
is, haar jeugdvriendin Eileen en hun beider jeugdvriend politiek adviseur Simon zitten 
zo vast in een krampachtige relatie met zichzelf en de wereld dat het bijna onmogelijk 
is om spontaan lief te hebben of te leven. 
16 braillebanden. Boeknummer: 46642. 
 
Silvia Avallone. Een vriendschap. Vertaald uit het Italiaans. Een volwassen vrouw 
schrijft een roman over de bijzondere, maar ongelijke, vriendschap tijdens haar 
tienerjaren en de breuk die de vriendschap beëindigde. 
26 braillebanden. Boeknummer: 46643. 
 
 
Paolo Cognetti. Het geluk van de wolf. Vertaald uit het Italiaans. Auteur neemt de 
lezer mee op reis naar de hoogste gletsjers en zoekt naar antwoorden op essentiële 
levensvragen. 
7 braillebanden. Boeknummer: 46658. 
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Abi Daré. Het meisje met de luidende stem. Bekroond met The Bath Novel Award 
2021. Vertaald uit het Engels. Nadat de 14-jarige Nigeriaanse Adunni uit een 
gedwongen huwelijk is gevlucht, probeert ze haar droom te verwezenlijken en een 
opleiding te volgen. 
16 braillebanden. Boeknummer: 17572. 

7: Romantische boeken 

Margaret Mitchell. Gejaagd door de wind. Vertaald uit het Engels. Een jonge 
aristocratische vrouw uit Georgia tracht zonder scrupules en ten koste van de 
tradities van haar klasse iets te redden uit de ruïnes van de Amerikaanse 
Burgeroorlog (1861-1865), waarin de beschaving van het Zuiden verloren ging. 
65 braillebanden. Boeknummer: 46673. 

8: Streek- en familieromans  

Johanne A. Van Archem. De jaren daarna. Myrthe vertrekt, na het overlijden van 
haar vader, naar Nederland om iets meer te weten te komen over een gebeurtenis uit 
het verleden. Tijdens haar zoektocht, komt ze in Enschede terecht in een grote ramp. 
12 braillebanden. Boeknummer: 46665. 

9: Thrillers  

Bill Clinton. De dochter van de president. Vertaald uit het Engels. Als de dochter 
van ex-president Keating wordt ontvoerd door terrorist Asim Al-Ashid gaat Keating 
zelf achter de ontvoerders aan. 
20 braillebanden. Boeknummer: 17552. 
 
Hans Rosenfeldt. Wolfzomer. Vertaald uit het Zweeds. In een stadje in het noorden 
van Zweden infiltreert de Russische maffia. 
17 braillebanden. Boeknummer: 17577. 
 
Lucinda Riley. De liefdesbrief. Vertaald uit het Engels. Een jonge journaliste komt 
tijdens een begrafenis op het spoor van een mysterieuze brief met compromitterende 
onthullingen over hooggeplaatste personen. 
27 braillebanden. Boeknummer: 46667. 
 
Jet Van Vuuren. Vluchtweg. Als bij een jonge vrouw, die in haar jeugd getuige was 
van een ongeluk waarbij haar zus om het leven kwam, herinneringen naar boven 
komen, gaat ze twijfelen over wat er daadwerkelijk is gebeurd. 
13 braillebanden. Boeknummer: 46585. 

10: Verhalen 

Kees 't Hart. Victorien, ik hou van je: verhalen en ontboezemingen. In negentien 
verhalen schetst de auteur ogenschijnlijk autobiografische gebeurtenissen, maar met 
een twist. 
12 braillebanden. Boeknummer: 46659. 
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11: Waargebeurd 

Els Quaegebeur. Zoals vogels vliegen: het bewogen leven van twee zusjes na 
MH17. Mirjam en Sandra Ploeg zijn op weg om een tweedehands kastje op te halen 
als ze horen dat er een vliegtuig is neergestort. Een paar uur eerder hebben ze op 
Schiphol afscheid genomen van hun ouders, broer en pleegbroertje. Ineens beheerst 
MH17 hun doodgewone Nederlandse leventje. Er is geen ruimte meer om kind te 
zijn, er is ook niemand meer om kind van te zijn. 
12 braillebanden. Boeknummer: 46639. 

Deel 4: Informatieve boeken  

1: Eten en drinken 

Ouders van Nu. Babykookboek: voor 6-18 maanden: 1x koken: voor je baby en 
je gezin. Voedzame, simpele en lekkere maaltijden voor je gezin en je baby. 
5 braillebanden. Boeknummer: 46651. 

2: Geschiedenis 

Gerry Graber. Operatie Valkyrie: het levensverhaal van Claus von Stauffenberg. 
Ook verschenen onder de titel: Von Stauffenberg: leider van de aanslag tegen Hitler. 
Vertaald uit het Engels. In Operatie Valkyrie vertelt historicus Gerry Graber het 
levensverhaal van de man die een icoon is geworden van het verzet tegen het nazi-
regime: Claus von Stauffenberg. Ook wordt de geschiedenis van de aanslag van 20 
juli 1944 verteld, en de lange aanloop er naar toe. 
13 braillebanden. Boeknummer: 46664. 

3: Natuur, planten en dieren 

Sally Coulthard. Floriografie: de mythen, de magie & de taal van bloemen. 
Vertaald uit het Engels. Informatie over de symbolische betekenis van vijftig soorten 
bloemen en planten. 
5 braillebanden. Boeknummer: 46646. 

4: Religie en spiritualiteit 

Ton De Kok. God voor niet-gelovigen: de god van Spinoza. Inleiding tot het 
gedachtegoed van Spinoza (1632-1677) betreffende diens Godsbeeld. 
6 braillebanden. Boeknummer: 46655. 
 
Margreet Klokke. Filosofen op de kansel: negen wijsgeren en de Bijbel: een 
ontmoeting. Preken waarin negen vooraanstaande filosofen (waaronder 
Kierkegaard, Socrates en Sartre) in gesprek worden gebracht met de Bijbel en de 
christelijke traditie. 
5 braillebanden. Boeknummer: 46654. 


