
1 
 

Onder de Vingers: de braille-aanwinsten van onze 
bibliotheek 
 

Inhoud 
DEEL 1: ‘DE ONGEWENSTE GAST’ VAN BETTIE ELIAS .................................................................. 2 

DEEL 2: ‘FABELS EN FEITEN OVER VOEDING EN GEZONDHEID’ VAN ERIC DE MAERTELEIRE
 ................................................................................................................................................................. 2 

DEEL 3: ROMANS .................................................................................................................................. 2 

1: Autobiografische literatuur .................................................................................. 2 

2: Columns .............................................................................................................. 3 

3: Detectives ........................................................................................................... 3 

4: Dierenverhalen .................................................................................................... 4 

5: Erotische romans ................................................................................................ 4 

6: Essays ................................................................................................................ 4 

7: Fantasy ............................................................................................................... 4 

8: Historische romans ............................................................................................. 5 

9: Novellen .............................................................................................................. 5 

10: Reisverhalen ..................................................................................................... 5 

11: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn ........................................... 5 

12: Romantische boeken ........................................................................................ 5 

13: Streek- en familieromans .................................................................................. 6 

14: Thrillers ............................................................................................................. 6 

15: Utopische / dystopische romans ....................................................................... 7 

16: Boeken voor jongvolwassenen ......................................................................... 7 

DEEL 4: INFORMATIEVE BOEKEN ...................................................................................................... 7 

1: Economie ............................................................................................................ 7 

2: Geschiedenis ...................................................................................................... 7 

3: Kunst en vrije tijd ................................................................................................. 8 

4: Maatschappij ....................................................................................................... 8 

5: Natuur, planten en dieren .................................................................................... 8 

6: Psychologie ......................................................................................................... 8 

7: Religie en spiritualiteit ......................................................................................... 8 

 

 



2 
 

Deel 1: ‘De ongewenste gast’ van Bettie Elias 
Deze thriller vertelt het verhaal van Alexander, die perfect tevreden is met het leven 
dat hij leidt samen met zijn vrouw Marte en hun twee kinderen. Als anesthesist heeft 
hij een succesvolle carrière uitgebouwd en hij staat op het punt een gegeerde 
promotie te krijgen. Naast zijn gezin heeft hij een kleine vriendenkring die hem nauw 
aan het hart ligt. Niemand weet echter dat hij een vreselijk geheim met zich 
meedraagt. 
 
Tot Brent onverwachts op het toneel verschijnt. Op een geraffineerde manier dringt 
hij binnen in de entourage van Alexander. Al snel wordt duidelijk dat hij niet zonder 
reden plots is opgedoken. Kan Alexander aan de druk van Brent weerstaan? 
Onverwerkte jeugdtrauma’s komen boven water, oude wonden worden opengereten. 
 
‘De ongewenste gast’ van Bettie Elias.  
11 braillebanden. Boeknummer: 17589. 

Deel 2: ‘Fabels en feiten over voeding en 
gezondheid’ van Eric De Maerteleire 
 
Kunnen we met voeding ons immuunsysteem versterken en virale aanvallen – denk 
aan COVID-19 – te lijf gaan? Wat zijn de risicofactoren, gerelateerd aan voeding, die 
de impact van het coronavirus vergroten? Krijg je acne van chocolade en hoofdpijn 
van roomijs? Kun je gezond zwaarlijvig zijn? Zijn sulfieten in wijn gevaarlijk ? 
  
In 'Fabels en feiten over voeding en gezondheid' geeft Eric De Maerteleire je 
antwoorden op de vele vragen over voeding. Fabeltjes worden netjes gefileerd, 
welgemeende adviezen worden op hun waarheidsgehalte onderzocht, feiten worden 
door wetenschappelijke informatie onderbouwd. Regelmatig zul je verbaasd van iets 
opkijken of bevestigd zien wat je al wist, maar ook zal blijken dat heilige huisjes 
vaak niet overeind blijven. Eén ding is zeker: door kleine dingen te veranderen in je 
voeding en levensstijl, kun je een pak gezonder leven. 
 
‘Fabels en feiten over voeding en gezondheid’ van Eric De Maerteleire. 
17 braillebanden, boeknummer: 17595. 

Deel 3: Romans 

1: Autobiografische literatuur 

Maurice Gilliams. Gregoria, of een huwelijk op Elseneur: esoterische 
memorabilia 1938 [1982]. Autobiografisch getint relaas van het ongelukkige huwelijk 
van een gevoelige man met een problematische vrouw. 
18 braillebanden. Boeknummer: 17584. 
 
Margot Vanderstraeten. Minjan: mijn orthodox-Joodse ontmoetingen na Mazzel 
tov. Streng-orthodoxe joden vertellen over hun leefwijze, hun gebruiken en 
geloofsbeleving. 
11 braillebanden. Boeknummer: 17602. 
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Ivan Wolffers. Een kleine familie: memoires van een stamhouder. Persoonlijk 
relaas van een half-joodse man (1948), zoon van overlevenden van de Tweede 
Wereldoorlog, die vertelt welke rol de oorlog in zijn leven speelde. 
13 braillebanden. Boeknummer: 46835. 
 
Marcel Möring. Familiewandeling. Autobiografische vertelling van de schrijver 
(1957) over onder andere zijn familiegeschiedenis naar aanleiding van zijn terugkeer, 
na een halve eeuw, naar de omgeving waar hij als klein kind opgroeide. 
5 braillebanden. Boeknummer: 46887. 
 
Hind Eljadid. Kruimeldief. Een jonge vrouw, die opgroeide in een Marokkaans 
immigrantengezin in een Antwerpse wijk, doet verslag van haar roerige en 
traumatische jeugd. 
2 braillebanden. Boeknummer: 17596. 

2: Columns 

Teske De Schepper. Nachtvlinder. Teske De Schepper startte op haar 13e met een 
YouTube-kanaal. In de periode van toen tot het verschijnen van dit boek, tien jaar 
verder, heeft ze honderdduizenden kijkers en volgers aan zich weten te binden. In 
korte stukjes, columnachtige teksten en poëzie reflecteert ze over deze tien jaar, over 
haar leven, over in de spotlights staan en innerlijke strijd. 
5 braillebanden. Boeknummer: 46848. 

3: Detectives 

Mark Cloostermans. De terugkeer. Deel 1 van de Conscience-reeks. Henri 
Conscience probeert in 1869 in Turnhout roofovervallen op te lossen. 
10 braillebanden. Boeknummer: 17579. 
 
Mark Cloostermans. De Finse weduwe. Deel 2 van de Conscience-reeks. 
Privédetective Henri Conscience onderzoekt in 1869 de moord op twee 
homoseksuelen uit de betere kringen. 
9 braillebanden. Boeknummer: 17578. 
 
Oliver Pötzsch. Het boek van de doodgraver. Vertaald uit het Duits. Een jonge, 
hoogopgeleide politie-inspecteur komt werken in het Wenen van eind 19e eeuw en 
bij het onderzoek naar de gruwelijke moorden op jonge meisjes, ontmoet hij een 
belezen doodgraver die alles over dood en ontbinding weet en hem helpt. 
22 braillebanden. Boeknummer: 46826. 
 
Håkan Nesser. Herfst op Gotland. Vertaald uit het Zweeds. Deel 6 van de 
Inspecteur Barbarotti-reeks. Inspecteur Barbarotti en zijn partner Backman zijn op 
vakantie op Gotland als zij een man ontdekken die jaren geleden op een veerboot 
spoorloos verdwenen leek te zijn. 
15 braillebanden. Boeknummer: 46828. 
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David Lagercrantz. Obscuritas. Vertaald uit het Zweeds. Deel 1 van de Rekke en 
Vargas-reeks. Wanneer de Zweedse politie de hulp inroept van psycholoog Rekke bij 
het onderzoek naar de moord op een Pakistaanse voetbalscheidsrechter, vindt hij 
samen met politieagente Vargas diverse verbanden. 
20 braillebanden. Boeknummer: 46836. 

4: Dierenverhalen 

Toon Tellegen. De egel, dat ben ik. Verhalen over de egel, die graag op zichzelf is 
en dan de meest opmerkelijke dingen bedenkt, die voor het grootste deel in zijn 
hoofd blijven, maar soms tot onverwachte actie leiden. 
4 braillebanden. Boeknummer: 46829. 

5: Erotische romans 

Anja Feliers. Ademloos. Deel 1 van de Dirty little secrets-reeks. Als de 28-jarige 
Louise wordt geconfronteerd met een persoon uit haar verleden, staat haar stabiele 
leven plotseling op zijn kop. 
9 braillebanden. Boeknummer: 17590. 

6: Essays 

Godfried Bomans. In alle ernst: de keuze van Joost Prinsen. Selectie columns en 
essays van Godfried Bomans (1913-1971). 
10 braillebanden. Boeknummer: 46837. 

7: Fantasy  

Naomi Novik. De laatste leerling. Vertaald uit het Engels. Deel 2 van de 
Scholomance-reeks. Voor de 17-jarige El is het laatste jaar op de Scholomance 
anders dan de andere jaren. Om de school succesvol te kunnen verlaten, moeten ze 
monsters verslaan bij de poorten. Samen met haar vrienden bedenkt ze een strategie 
om te kunnen vertrekken. 
24 braillebanden. Boeknummer: 46860. 
 
Garvin Pouw. Schervengodin. Deel 3 van de Valtada-reeks. De Lichtstad, het 
laatste nog niet veroverde bolwerk van Valta en bevolkt door nimfen, probeert met 
alle middelen de aanval van een kwaadaardige krijgsheer af te slaan. 
32 braillebanden. Boeknummer: 46870. 
 
Nora Roberts. Ontluiken. Vertaald uit het Engels. Deel 2 van de Drakenhart-trilogie. 
Breen gaat terug naar het magisch Talamh waar ze wordt opgeleid voor de strijd 
tegen haar kwaadaardige grootvader. 
27 braillebanden. Boeknummer: 46875. 
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8: Historische romans 

Józef Wittlin. Het zout der aarde. Vertaald uit het Pools. Nadat in 1914 de keizer 
van Oostenrijk-Hongarije de oorlog heeft verklaard aan Servië, wordt een 
eenvoudige man opgeroepen dienst te doen in het leger en wordt hij klaargestoomd 
voor de strijd. 
15 braillebanden. Boeknummer: 46873. 

9: Novellen 

Philippe Claudel. Een Duitse fantasie. Vertaald uit het Frans. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog vlucht een ex-bewaker van een concentratiekamp, mist een vrouw haar 
geliefde en denkt een oude man terug aan een openluchtconcert. 
3 braillebanden. Boeknummer: 17597. 

10: Reisverhalen 

Denise Van Dalen. Het spoor van de tsaar: reizen over de trans-Siberische 
spoorlijn van Moskou naar Ulaanbaatar en Peking. Verslag van een treinreis van 
de auteur en haar vriend, met persoonlijke belevenissen, ontmoetingen en 
(cultuur)historische beschouwingen. 
8 braillebanden. Boeknummer: 46842. 

11: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Kader Abdolah. Op zoek naar Ramona. Pieter Rademaker, Amsterdamse schilder, 
komt op zijn zoektocht naar zijn dochter Ramona in contact met uiteenlopende 
personen. 
15 braillebanden. Boeknummer: 46830. 
 
Anna Enquist. Sloop. Een componiste die de veertig nadert, heeft een bijna perfect 
leven, het enige wat ze mist, is een kind. 
11 braillebanden. Boeknummer: 46851. 
 
Henk Spaan. Stappen tellen. Een gepensioneerde, alleenstaande man probeert 
plezier in zijn leven te houden door met een medebewoner te wandelen, reacties te 
schrijven op e-mails en door zich de liefde van zijn leven te herinneren, ook al speelt 
daar een onopgeloste kwestie. 
9 braillebanden. Boeknummer: 46877. 

12: Romantische boeken 

Johnson Tara. Zingen in het maanlicht. Vertaald uit het Engels. Als een jonge 
vrouw geen baan weet te krijgen als verpleegster besluit ze te gaan zingen voor de 
gewonde soldaten van de Amerikaanse Burgeroorlog. 
18 braillebanden. Boeknummer: 46886. 
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13: Streek- en familieromans 

Greetje Van den Berg. Glazen deuren. Marcella en Job Jaarsma zijn erg 
opgetogen wanneer Marcella's oma hen voorstelt om bij haar te komen wonen. Maar 
na verloop van tijd wordt oma Pleun hulpbehoevend en voelt Marcella zich verplicht 
om voor haar te blijven zorgen. 
11 braillebanden. Boeknummer: 46865. 
 
Clemens Wisse. De keus van de boerenzoon. Aan het eind van de 19e eeuw 
denken een herenboer en een dekenfabrikant te kunnen beslissen over het leven 
van hun zoons. 
11 braillebanden. Boeknummer: 46885. 

14: Thrillers  

Rudy Morren. Verdronken land. Hoofdinspecteur Mortier onderzoekt de moord op 
een gewezen minister. 
17 braillebanden. Boeknummer: 17599. 
 
Greg Buchanan. Zestien paarden. Vertaald uit het Engels. De vondst van zestien 
afgehakte paardenhoofden brengt in een afgelegen dorp meer misdaden aan het 
licht. 
15 braillebanden. Boeknummer: 46825. 
 
Linda Jansma. Slaap maar zacht: als je wakker wordt, begint je nachtmerrie. 
Op de IC-afdeling van een Amsterdams ziekenhuis ligt een man in coma; zijn 
identiteit is onbekend, maar er blijkt iemand te zijn die wil dat deze man dood gaat. 
13 braillebanden. Boeknummer: 46832. 
 
Emma Haughton. Het donker. Vertaald uit het Engels. Een labiele vrouw neemt een 
baan aan als arts op een onderzoeksstation op Antarctica waar haar voorganger 
onder mysterieuze omstandigheden de dood vond. 
19 braillebanden. Boeknummer: 46833. 
 
Michael Robotham. Als je van mij bent. Vertaald uit het Engels. Nadat een 
politieagente een mishandelde vrouw te hulp is geschoten, krijgt ze te maken met 
een aanklacht wegens het toebrengen van lichamelijk letsel en met de verstikkende 
dankbaarheid van de vrouw die zij hielp. 
19 braillebanden. Boeknummer: 46846. 
 
James Rollins. Het zesde uitsterven. Vertaald uit het Engels. Deel van de Sigma 
Force-reeks. Commandant Pierce en zijn Sigma-Team worden naar een afgelegen 
militaire basis in de woestijn geroepen waar een geheim experiment uit de hand is 
gelopen. 
25 braillebanden. Boeknummer: 46849. 
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Lee Child. Liever dood dan levend. Vertaald uit het Engels. Deel van de Jack 
Reacher-thrillers; Jack Reacher gaat samen met Michaela Fenton, een legerveteraan 
en ex-FBI agent ,op zoek naar haar vermiste tweelingbroer en ontmoeten daarbij de 
ontvoerder die zich bezig blijkt te houden met het smokkelen van bommen. 
16 braillebanden. Boeknummer: 46872. 
 
Elisabeth Norebäck. Nadia. Vertaald uit het Zweeds. Na een levenslange 
veroordeling voor de moord op haar man wordt een vrouw steeds nieuwsgieriger 
naar wat er nu echt gebeurd is. 
11 braillebanden. Boeknummer: 46874. 

15: Utopische / dystopische romans 

Auke Hulst. De Mitsukoshi Troostbaby Company. Een aangrijpende mix van 
memoires, een robotverhaal, een tijdreisverhaal en een alternate history over verlies, 
schuld en ouderschap. 
33 braillebanden. Boeknummer: 46869. 

16: Boeken voor jongvolwassenen 

Julie Kagawa. De ijzerprinses. Vertaald uit het Engels. Deel 2 van de reeks ‘The 
iron fey’. Als de Scepter van de Seizoenen in Winterland wordt gestolen, is Meghan 
de enige die weet wie erachter zit. Ze besluit de Scepter terug te halen. 
19 braillebanden. Boeknummer: 46859. 
 
Luc Descamps. [Gewoon] mezelf. Lander is hopeloos verliefd op Lars, de nieuwe 
jongen in zĳn klas. Maar hĳ weet zich geen raad met zĳn gevoelens. Noémie helpt 
hem als hĳ samen met Lars aan een muziekproject moet werken. 
7 braillebanden. Boeknummer: 17588. 

Deel 4: Informatieve boeken  

1: Economie 

Arnout Weeda. Markt als mythe: de verborgen geschiedenis van het 
neoliberalisme. De verborgen geschiedenis van het neoliberalisme. 
17 braillebanden. Boeknummer: 46855. 
 
Bert Slagter. Ons geld is stuk: en waarom bitcoin de oplossing is. Praktische 
uitleg van Bitcoin als digitale munt en mondiaal betaalmiddel. 
14 braillebanden. Boeknummer: 46843. 

2: Geschiedenis  

Patrick Dassen. De Weimarrepubliek 1918-1933: over de kwetsbaarheid van de 
democratie. Geschiedenis van Duitsland vanaf het eind van de Eerste Wereldoorlog 
tot aan de machtsovername door Hitler. 
56 braillebanden. Boeknummer: 46876. 
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Willemijn Van Dijk. De Italiaanse prinses: het rusteloze leven van prinses 
Marianne van Oranje-Nassau. Geromantiseerde biografie van de Nederlandse 
prinses (1810-1883), dochter van koning Willem I. 
19 braillebanden. Boeknummer: 46824. 
 
Rodolfo Vera Calderón. Máxima: de wording van een koningin. Vertaald uit het 
Spaans. Biografie van de Nederlandse koningin (1971) vanuit Argentijns perspectief. 
11 braillebanden. Boeknummer: 46880. 

3: Kunst en vrije tijd 

Matthijs Van Nieuwkerk. Chansons!: op zoek naar het Franse lied door de 
straten van Parijs. Ontdekkingstocht naar het Franse lied van Rob en Matthijs door 
de straten van Parijs. 
7 braillebanden. Boeknummer: 46868. 

4: Maatschappij  

Liesbeth Staats. Waarom vrouwen minder werken dan mannen (en dat ook 
jouw probleem is). Analyse van de rolverdeling, vastgeroeste denkbeelden en 
conservatieve patronen tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. 
6 braillebanden. Boeknummer: 46853. 

5: Natuur, planten en dieren  

Frank Wilczek. Fundamenteel: tien sleutels tot de werkelijkheid. Vertaald uit het 
Engels. Inleiding tot de inzichten van de moderne natuurkunde. 
13 braillebanden. Boeknummer: 46879. 

6: Psychologie 

Sarah Vankersschaever. Wat brengt u hier?: in gesprek met Paul Verhaeghe. 
Vraaggesprek met de Belgische psychoanalyticus en hoogleraar (1955) over zijn 
gedachtegoed, academische loopbaan en persoonlijke ontwikkeling. 
12 braillebanden. Boeknummer: 46838. 
 
Christopher Kerr. De dood is slechts een droom: hoop en zingeving aan het 
einde van het leven. Vertaald uit het Engels. Analyse van de belangrijke rol van 
dromen en visioenen van de stervende aan het einde van het leven en van de troost 
en zingeving die ze kunnen bieden aan de nabestaanden. 
13 braillebanden. Boeknummer: 46844. 

7: Religie en spiritualiteit  

Michael Ignatieff. Troost: als licht in donkere tijden. Vertaald uit het Engels. 
Onderzoek naar mogelijke andere bronnen van troost in een wereld waaruit het 
geloof in God voorgoed verdwenen lijkt te zijn.  
17 braillebanden. Boeknummer: 46845. 


