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Deel 1: ‘Het op één na beste leven’ van Tayari Jones 
 
James Witherspoon houdt er twee gezinnen op na: zijn wettige en zijn geheime 
gezin. Bij beide families heeft hij een dochter. Chaurisse is zijn erkende dochter, 
Dana zijn geheime dochter. Dana heeft altijd geweten dat zij in de schaduw moet 
leven zodat haar vaders andere gezin in de spotlights kan staan. Wat James 
Witherspoon echter nooit had kunnen voorzien, is dat zijn beide dochters vriendinnen 
worden … 
 
Als de twee zussen elkaar ontmoeten, heeft dit onomkeerbare gevolgen voor 
iedereen. Twee dochters, twee moeders, één vader. Wat kiezen ze: de waarheid 
kennen of gelukkig zijn? 
 
‘Het op één na beste leven’ van Tayari Jones. 
15 braillebanden. Boeknummer: 17615. 

Deel 2: ‘Het verraad van Anne Frank: het 
baanbrekende onderzoek van een internationaal 
coldcaseteam in Nederland’ van Rosemary Sullivan 
 
Een internationaal team laat met nieuwe technologieën en revolutionaire 
onderzoeksmethoden een licht schijnen op de vraag waarop velen sinds het einde 
van de Tweede Wereldoorlog een antwoord op proberen te vinden: wie verraadde 
Anne Frank? 
 
Wereldwijd hebben meer dan dertig miljoen mensen ‘Het Achterhuis’ gelezen, het 
dagboek dat Anne Frank bijhield in de jaren dat ze met haar ouders en zusje was 
ondergedoken totdat ze in augustus 1944 werden opgepakt en gedeporteerd. 
Ondanks de vele boeken, films, toneelstukken en documentaires die er aan Annes 
leven zijn gewijd, is nooit duidelijk geworden wie haar en haar familie heeft verraden. 
En waarom. 
 
Met grote nauwkeurigheid heeft een team van onderzoekers, onder leiding van oud-
FBI-agent Vincent Pankoke, tienduizenden pagina’s documenten – sommige waren 
tot op heden onbekend –, verslagen van interviews en eerdere politieonderzoeken 
bekeken en nageplozen. Een uniek internationaal coldcaseteam in Nederland, 
bestaande uit historici, criminologen, datawetenschappers, forensisch experts, 
journalisten en politiemedewerkers, heeft nauwgezet de maanden in beeld gebracht 
die leidden tot de aanhouding van de familie Frank. 
 
Rosemary Sullivan. Het verraad van Anne Frank: het baanbrekende onderzoek 
van een internationaal coldcaseteam in Nederland.  
22 braillebanden. Boeknummer: 46933. 
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Deel 3: Romans 

1: Autobiografische literatuur 

Tove Ditlevsen. Jeugd. Vertaald uit het Deens. Deel 2 van de Kopenhagen-trilogie. 
Als poëzieschrijvend buitenbeentje vindt tiener Tove moeilijk aansluiting bij vrienden, 
maar haar prachtige gedichten vallen langzaamaan op en een wordt in een literair 
tijdschrift opgenomen. 
7 braillebanden. Boeknummer: 46922. 
 
Femke Van der Laan. Aan de randen van de dag: het verhaal van een liefde. We 
leren de in 2017 overleden burgemeester Eberhard van der Laan kennen als man, 
mens en minnaar, als vader van vijf kinderen, als gehandicapte en langzaam 
aftakelende kankerpatiënt, door de ogen van zijn tweede, veel jongere vrouw. 
13 braillebanden. Boeknummer: 46951. 
 
Nausicaa Marbe. Wachten op het Westen. Terugblik op de jeugd van de auteur 
onder het communistische regime van dictator Ceausescu in Roemenië, getekend 
door de voortdurende angst voor willekeurige vervolging. 
9 braillebanden. Boeknummer: 46959. 
 
Gerard Reve. Zeer fijne boy: brieven aan Jef R. (1986-1997). Brieven van Gerard 
Reve aan Jef Rademakers met wie hij tussen 1986 en 1997 zeven 
televisieprogramma's maakte. 
4 braillebanden. Boeknummer: 46970. 
 
Matthieu Aikins. De tolk van Kabul: een Afghaan, een Canadees, een 
vriendschap en een vlucht. Vertaald uit het Engels. Een Afghaanse tolk en een 
Canadese journalist vluchten uit Kabul. 
20 braillebanden. Boeknummer: 46971. 
 
Rebecca Solnit. Herinneringen aan mijn onzichtbaarheid. Vertaald uit het Engels. 
Solnit beschrijft haar ontwikkeling tot de schrijver, die zij nu is. 
12 braillebanden. Boeknummer: 46974. 
   
Philip Huff. Wat je van bloed weet. Roman over machteloosheid in 
familieverhoudingen en over de vraag of je jezelf ooit uit die verhoudingen kunt 
bevrijden. 
11 braillebanden. Boeknummer: 46982. 

2: Avonturenromans 

Isabel Allende. Zorro. Vertaald uit het Spaans. Schets van de jeugdjaren van de 
gemaskerde bestrijder van onrecht. 
27 braillebanden. Boeknummer: 46928. 
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3: Chicklit 

Roz Marshall. Sneeuwblind. Vertaald uit het Engels. Deel 4 van de reeks ‘Liefde in 
de sneeuw’. Het wel en wee van enkele personen bij een skischool in Schotland. 
6 braillebanden. Boeknummer: 46916. 

4: Columns 

Sylvia Witteman. Visgraatjas met haaiengrijns. Bundel met persoonlijke columns 
over klein en groot leed en over plezier. 
8 braillebanden. Boeknummer: 46980. 

5: Detectives 

Peter Tremayne. De duif des doods: een Keltisch misdaadmysterie. Vertaald uit 
het Engels. Deel van de Zuster Fidelma-reeks. In het 7-eeuwse Bretagne 
onderzoeken Zuster Fidelma, non en rechtsgeleerde, en haar echtgenoot enkele 
moorden. 
20 braillebanden. Boeknummer: 46921. 
Peter Römer. De Cock en moord op stand. Deel van de Baantjer-reeks. De Cock 
gaat op onderzoek uit als er een lijk aangetroffen is in het Paleis op de Dam. 
7 braillebanden. Boeknummer: 46942. 
 
Paul Dieudonné. Rechercheur De Klerck en het doodvonnis. Deel 1 van de De 
Klerck-reeks. De Rotterdamse rechercheur De Klerck en zijn assistent Klaver worden 
geconfronteerd met een reeks zelfmoorden. 
11 braillebanden. Boeknummer: 46960. 
 
Mario Giordano. Tante Poldi en de hemelse vruchten. Vertaald uit het Duits. Deel 
2 van de Tante Poldi-reeks. Wanneer de waterleiding is afgesloten, gaat een 
ontstemde tante Poldi op onderzoek uit en belandt in een veel grotere zaak. 
15 braillebanden. Boeknummer: 46963. 

6: Essays 

Bowi Van Onna. In de keuken: essays over eten en het leven. Een uiterst 
persoonlijke en verrassende essaybundel die een waaier aan verhalen en 
betekenissen laat zien die uit één plek ontspruit: de keuken. 
6 braillebanden. Boeknummer: 46902. 

7: Historische romans 

Jefferies Dinah. Dochters van de Dordogne. Vertaald uit het Engels. Drie zussen 
proberen te overleven in bezet Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog, nadat hun 
vader is overleden en hun moeder teruggekeerd is naar Engeland. 
18 braillebanden. Boeknummer: 17598. 
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8: Humoristische romans 

David Safier. Miss Merkel en een onverwachte wending. Vertaald uit het Duits. 
Deel 1 van de Miss Merkel-reeks. Angela Merkel gaat na haar pensioen achter een 
moordenaar aan.  
13 braillebanden. Boeknummer: 46893. 

9: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn  

Naomi Krupitsky. De familie. Vertaald uit het Engels. Twee dochters uit 
verschillende maffiafamilies blijven beste vriendinnen ondanks teleurstellingen, 
wanhoop en verlies in het New York van rond de Tweede Wereldoorlog. 
17 braillebanden. Boeknummer: 46920. 
 
Julie Otsuka. De zwemmers. Vertaald uit het Engels. Literaire roman over een 
dementerende vrouw. 
5 braillebanden. Boeknummer: 17609. 
 
Emily Spurr. Al die dingen nu jij er niet meer bent. Vertaald uit het Engels. Een 
tienjarig meisje houdt wekenlang voor haar omgeving geheim wat er met haar 
moeder is gebeurd. 
14 braillebanden. Boeknummer: 46894. 
 
Hanya Yanagihara. Naar het paradijs. Vertaald uit het Engels. Epos over familie, 
verlies en de zoektocht naar liefde, spelend in Amerika in de 19e, 20e en 21e eeuw. 
46 braillebanden. Boeknummer: 46917. 
 
Nelleke Noordervliet. Wij kunnen dit. Liefdesgeschiedenis spelend tegen de 
achtergrond van Rotterdam, New York en met de coronapandemie als gamechanger. 
19 braillebanden. Boeknummer: 46923. 
 
Franco Faggiani. Soms zou ik de wind willen zijn. Vertaald uit het Italiaans. Een 
geologe, hoofd van een brandweerteam in Rome, wordt naar een berggebied ten 
noorden van de hoofdstad gestuurd waar een zware aardbeving heeft 
plaatsgevonden. Tijdens de reddingsoperatie komt ze een oude jeugdliefde tegen. 
12 braillebanden. Boeknummer: 46944. 
 
Lody B. Van de Kamp. De nacht die mijn leven voorgoed veranderde. Verhaal 
over een Joodse jongen die na de oorlog verder moet met een levenslang trauma, 
gebaseerd op een waargebeurd verhaal. 
4 braillebanden. Boeknummer: 46947. 
 
Gerbrand Bakker. De kapperszoon. Roman over rouwverwerking en de niet te 
vermijden kracht van familiebanden. 
12 braillebanden. Boeknummer: 46952. 
 
Natalie Koch. Buiten is de wereld normaal. Een jonge vrouw die moeite heeft 
relaties aan te gaan, laat haar baan aan de universiteit achter zich, gaat werken als 
taxichauffeur en trekt zich steeds verder terug. 
14 braillebanden. Boeknummer: 46968. 
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Mounhim Tahtahi. Amarok. Een Marokkaanse man die naar Nederland emigreerde, 
maar later weer naar Marokko vertrok, vertelt over zijn ervaringen aan zijn zoon. 
9 braillebanden. Boeknummer: 46969. 

10: Romantische boeken 

Marina Folkers. Het hart van Weshley Castle. Als een bende een rondtrekkend 
volk overvalt, weten alleen een jonge vrouw en een vriend te ontkomen. 
16 braillebanden. Boeknummer: 46895. 
 
Corina Bomann. Sophia's triomf. Vertaald uit het Duits. Deel 3 van de reeks ‘De 
kleuren van schoonheid’. De getrouwde Sophia woont in New York en wil haar studie 
scheikunde afmaken om een eigen cosmeticabedrijf te beginnen, maar de Tweede 
Wereldoorlog verstoort haar plannen. 
24 braillebanden. Boeknummer: 46964. 
 
Sandra Berg. De kat van de buren. Na het overlijden van haar man probeert een 
vrouw elders een nieuw leven op te bouwen. 
9 braillebanden. Boeknummer: 46967. 
 
Leila Meacham. Rozen. Vertaald uit het Engels. De rijke eigenares van een 
katoenplantage in Texas brengt door haar testament drie families die met elkaar zijn 
verweven, in grote problemen. 
32 braillebanden. Boeknummer: 46973. 

11: Schelmenromans 

Marnix Peeters. De jacht op Ursula Graurock. Een groep mensen die 
ogenschijnlijk niets met elkaar heeft, gaat op zoek naar een CEO in Beieren. 
6 braillebanden. Boeknummer: 17601. 

12: Streek- en familieromans 

Ina Van der Beek. Paarse wolken, zwarte zon. Voor een meisje dat opgroeit met 
een verstandelijk beperkte moeder, is het leven gecompliceerd. 
12 braillebanden. Boeknummer: 46943. 

13: Thrillers  

Dror Mishani. Drie. Vertaald uit het Hebreeuws. Wanneer Orna op een datingsite de 
wat kleurloze Gil ontmoet, ziet zij een kans om over haar recente scheiding heen te 
komen. Maar spoedig wordt duidelijk dat Gil niet is wie hij voorgeeft te zijn … 
10 braillebanden. Boeknummer: 17605. 
 
Peter James. Ik volg jou. Vertaald uit het Engels. Valentine, een medisch specialist 
op weg naar zijn werk, rijdt bijna een jogger aan die als twee druppels water op een 
jeugdvriendin lijkt, hij raakt geobsedeerd door haar en zet alles op alles om haar voor 
zich te winnen. 
19 braillebanden. Boeknummer: 46900. 
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Nathalie Pagie. Camping Oosthoek. Een vrouw gaat illegaal aan de slag om 
losgeld bij elkaar te krijgen voor de vrijlating van haar verdwenen man. 
13 braillebanden. Boeknummer: 46901. 
 
Linda Van Rijn. Sneeuwblind. Als een Nederlandse vrouw voor de liefde naar 
Oostenrijk verhuist, burgert ze al snel in, maar wanneer er vreemde gebeurtenissen 
plaatsvinden, twijfelt ze of ze de juiste keuze heeft gemaakt. 
11 braillebanden. Boeknummer: 46919. 
 
Kim Faber. Winterland. Vertaald uit het Deens. Deel 1 van de Juncker en 
Kristiansen-reeks. Als Kopenhagen wordt opgeschrikt door een terreuraanslag 
waarbij 19 doden vallen tast het team van Signe Kristiansen aanvankelijk in het 
duister terwijl kort daarna de terzijde geschoven inspecteur Martin Juncker te maken 
krijgt met een dubbele moord en een brand in een asielzoekerscentrum. 
24 braillebanden. Boeknummer: 46924. 
 
Jet Van Vuuren. De verrassing. Als drie volwassen kinderen worden uitgenodigd 
door hun moeder, blijkt die niet thuis te zijn en wacht hun een verrassing. 
12 braillebanden. Boeknummer: 46926. 
 
Jens Lapidus. Paradijs. Vertaald uit het Zweeds. Als een minister wordt ontvoerd in 
een achterstandswijk van Stockholm met veel Arabische inwoners, schakelt de 
veiligheidsdienst een van hen, de tot levenslang veroordeelde Emir Lund, in om de 
minister te bevrijden. 
19 braillebanden. Boeknummer: 46945. 
 
Winchester Mcfly. Verdwaald. Deel 2 van de reeks ‘De Detta Dossiers’. Als in de 
Limburgse mergelgrotten verminkte lichamen worden gevonden, onderzoeken 
rechercheur Detta en zijn partner De Winter of dit het werk is van een monster of van 
iemand die de mythe van het monster in stand wil houden. 
8 braillebanden. Boeknummer: 46949. 
 
Linda Jansma. Verlos ons van het kwade. De geheimen en problemen binnen een 
rijke advocatenfamilie in Laren worden gevaarlijk groot. 
13 braillebanden. Boeknummer: 46953. 
 
Catherine Ryan Howard. Je liet mij leven. Vertaald uit het Engels. Op haar 
twaalfde overleeft Eve Black als enige van haar gezin een aanval van een beruchte 
seriemoordenaar wiens identiteit nog altijd onbekend is. Nu, jaren later, is ze nog 
steeds geobsedeerd door de man die haar leven verwoestte. Ze is vastbesloten hem 
eindelijk te ontmaskeren. 
15 braillebanden. Boeknummer: 46961. 
 
Tove Alsterdal. Stormval. Bekroond met de Glazen Sleutel 2021. Vertaald uit het 
Zweeds. Als een man, die 23 jaar eerder de moord op een tienermeisje bekende, zijn 
vader vermoord vindt, wordt rechercheur Eira Sjödin op de zaak gezet. 
17 braillebanden. Boeknummer: 46981. 
 
 



8 
 

14: Boeken voor jongvolwassenen 

Karen M. McManus. Jij wordt nog eens mijn dood. Vertaald uit het Engels. Ivy, 
Mateo en Cal waren ooit in de brugklas dikke vrienden en deden alles samen. Als ze 
elkaar weer tegenkomen, besluiten ze net als vroeger een dagje te spijbelen van 
school. Die dag eindigt echter met een afschuwelijk drama. 
16 braillebanden. Boeknummer: 46898. 

Deel 4: Informatieve boeken  

1: Eten en drinken 

Onno Kleyn. Italië: mijn verhalen en recepten. Verhalen over gebruiken en 
achtergronden, over kooktechnieken en historie, in Toscane en de rest van de 
Italiaanse laars. 
23 braillebanden. Boeknummer: 46935. 
 
Onno H. Kleyn. Mijn Frankrijk: verhalen en recepten. Verhalen over Frankrijk en 
recepten van het Franse eten. 
19 braillebanden. Boeknummer: 46936. 
 
Becky Excell. Hoe maak je alles glutenvrij. Vertaald uit het Engels. Kookboek dat 
je laat zien hoe je alles wat je wilt eten glutenvrij kunt bereiden zonder smaakverlies. 
12 braillebanden. Boeknummer: 46939. 

2: Exacte wetenschappen 

Gianfranco Bertone. Tussen twee oneindigheden: de aanstaande revolutie in 
ons begrip van de kosmos. Vertaald uit het Italiaans. De laatste ontwikkelingen op 
het gebied van het allergrootste (heelal) en het allerkleinste (quantum), en hoe die 
twee uitersten met elkaar samenhangen. 
10 braillebanden. Boeknummer: 46941. 

3: Filosofie 

Caroline Pauwels. Ronduit: overpeinzingen van een possibilist. Persoonlijke, 
filosofische bespiegelingen over uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen 
vanuit het vertrouwen dat de wereld beter kan worden. 
8 braillebanden. Boeknummer: 17600. 
 
Paul Verhaeghe. Intieme vreemden. Essay voor de Maand van de Filosofie. De 
auteur onderzoekt hoe ons zelfbeeld door de eeuwen heen veranderde zonder dat 
we er echt achter kwamen wie wij zijn. We werden zondaars die onze aardse driften 
moeten wantrouwen, rationele wezens die de zuivere rede beoefenen en talenten die 
werken aan een betere versie van onszelf. De enige constante is het gevoel dat we 
tekortschieten. We blijven vertwijfeld, soms zelfs vervreemd achter. 
3 braillebanden. Boeknummer: 17630. 
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4: Gezondheid 

Alana Macfarlane. Omarm je darmen: een praktische gids voor het verbeteren 
van je darmgezondheid. Vertaald uit het Engels. Wetenschappelijke inzichten over 
het verbeteren van je darmgezondheid samengebracht en vertaald naar praktische 
tips voor dagelijks gebruik. 
6 braillebanden. Boeknummer: 46975. 

5: Landen, volkeren en reizen 

Laura Galloway. Winter: zes jaar tussen de rendieren. Een Amerikaanse vrouw 
krijgt een ander perspectief op de betekenis van “ergens bij horen” wanneer ze voor 
de liefde verhuist naar een dorp in het Noordpoolgebied. 
15 braillebanden. Boeknummer: 46925. 
 
Marco Tedesco. IJs: een reis over het verdwijnende continent. Vertaald uit het 
Italiaans. Een avontuurlijk wetenschappelijk verslag van de expeditie die glacioloog 
Marco Tedesco in het noordpoolgebied uitvoerde, inclusief lange reizen in de 
sneeuw, onwaarschijnlijke arctische kamelen en gigantisch meteorietafval. Het is een 
tocht die onze toekomst voorspelt, van de gevaarlijke stijging van het waterpeil en de 
opmars van ijsberen in het achterland op zoek naar voedsel, tot aan de toenemende 
bevaarbaarheid van het poolgebied voor de scheepvaart, zodat nu zelfs dure 
toeristencruises er gebruik van maken. 
6 braillebanden. Boeknummer: 17587. 

6: Maatschappij  

Joris Luyendijk. De zeven vinkjes: hoe mannen zoals ik de baas spelen. 
Journalisieke analyse van de relatief kleine groep mensen die op grond van afkomst 
en achtergrond de lakens uitdeelt in de Nederlandse samenleving. 
8 braillebanden. Boeknummer: 46972. 

7: Psychologie 

Rani Shah. Wijsheid van de stoere octopus: lessen over zelfliefde uit de natuur. 
Vertaald uit het Engels. Eigenschappen van flora en fauna als metaforen voor de 
menselijke natuur. Een steuntje in de rug om lief te zijn voor jezelf, aan de hand van 
o.a. de avocadoboom en zonnebloem en van axolotl tot wombat. 
4 braillebanden. Boeknummer: 46977. 
 
Susan Shumsky. I Am: woorden met helende kracht. Vertaald uit het Engels. 243 
gebeden en affirmaties om jezelf of anderen te helen. 
16 braillebanden. Boeknummer: 46927. 
 
 
 
 
 



10 
 

8: Religie en spiritualiteit  

Al-Ghazali. Verlost van onzin. Autobiografie van de islamitische denker en jurist 
(1058-1111). 
10 braillebanden. Boeknummer: 46940. 

9: Taal en literatuur 

Aleid Truijens. Leven in de verbeelding: Hella S. Haasse 1918-2011. Biografie 
over het leven en werk van de schrijfster Hella S. Haasse (1918-2011). 
45 braillebanden. Boeknummer: 46958. 
 
Annemarié Van Niekerk. Om het hart terug te brengen: een memoir: liefde en 
geweld in Zuid-Afrika. In romanvorm kijkt de Zuid-Afrikaanse schrijfster terug op 
haar leven in haar geboorteland tijdens en na de apartheid. 
28 braillebanden. Boeknummer: 46891. 

10: Varia 

Frits Spits. Mijn West Side Story. Radiomaker en tv-presentator Frits Spits vertelt 
over de eerste film die hij en zijn in 2018 overleden vrouw hebben gezien, over 
componist Leonard Bernstein en over zijn vrouw, zijn muziekvoorkeuren en zijn eigen 
radioprogrammas. 
10 braillebanden. Boeknummer: 46962. 


