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Deel 1: ‘Irundina’ van Hella Haasse 

In Irundina schetst Hella Haasse een aangrijpend portret van een illegale migrante. Irundina 
had de pech geboren te worden in een arm nest, in een afgelegen Portugees dorp waar twee 
derde van de bewoners in rijkere buitenlanden werkt om brood op de plank te krijgen. Haar 
vader sterft als ze acht is. Het gezin - moeder, grootmoeder en vijf kinderen - overleeft op 
koolsoep, bonen en zelfgemaakte worst. Lang naar school gaan is er niet bij, en als haar 
jongere zusje ernstig ziek wordt en naar een sanatorium moet, trekt de veertienjarige 
Irundina clandestien naar Frankrijk om het geld voor dat sanatorium bijeen te verdienen. Ze 
belandt van het ene baantje in het andere, altijd eenzaam, altijd bang, altijd op de vlucht, 
want ze heeft geen verblijfsvergunning en de Franse autoriteiten worden steeds strenger. De 
deur naar uitbuiting staat wijd open. Toch blijft ze altijd hoop koesteren, vaak tegen beter 
weten in. Hella S. Haasse, die leefde van 1918 tot 2011, geeft haar een indrukwekkende 
veerkracht en een grote waardigheid mee. Dit verhaal verscheen in 1984 in een 
verzamelbundel verhalen voor jongvolwassenen en werd nu apart heruitgebracht. Hella 
Haasse vertelt Irundina's relaas in een onopgesmukte, bondige rechttoe-rechtaan stijl, die 
het des te directer en aangrijpender maakt. Het klinkt als een Assepoesterverhaal, maar het 
is bittere realiteit: het verhaal van Irundina is het leven van de Portugese huishoudhulp die 
voor Haasse werkte toen ze in de jaren tachtig met haar man in Saint-Witz nabij Parijs 
woonde. Aan het eind van dit verhaal neemt de schrijfster zelf het woord: 'Als dit een 
verzonnen verhaal was, zou ik wel een goede afloop kunnen bedenken', schrijft ze. Ze 
fantaseert er een happy end bij waarin Irundina een reddende engel vindt in een oudere 
Engelse dame die in 1962 op het landgoed verbleef waar haar vader tuinman was. Maar 
sprookjes bestaan niet, 'ik ken geen toverkunst om de werkelijkheid te veranderen'. Waar ze 
wel in slaagt, is de lezer tachtig bladzijden lang een idee te geven van hoe het voelt een 
illegale outcast te zijn. (…) Hella Haasse. Irundina. 2 braillebanden. Boeknummer: 42469. 

Deel 2 : ‘De wijsheid van een tandeloze glimlach : gelukkig 
ouder worden met Epicurus’ van Daniel Klein 
 
Rustig nadenken, op een bankje in de zon. Zo zou de oude dag er uit moeten zien. Maar de 
Amerikaan Daniel Klein, zelf zeventigplusser, constateert in dit prettig toegankelijke boekje 



dat zijn leeftijdgenoten het almaar drukker krijgen in hun krampachtige poging jong te blijven. 
Een beter alternatief vindt hij bij Epicurus - en bij Griekse bejaarden. Ze leren hem te 
genieten van het alledaagse. Lekker zitten kletsen met je vrienden, dat is het ware leven. Op 
het kleine eiland Hydra, voor de Griekse kust, niet per vliegtuig te bereiken, auto- en 
motorenvrij, ooit modieus omdat het kunstenaars (Picasso) en schrijvers (Henry Miller) 
herbergde. Daniel Klein studeerde filosofie en verbleef er een tijd in het begin van de jaren 
zestig. Nu, in zijn oude dag - hij is 73 - gaat hij er opnieuw op bezoek. Hij heeft een stapel 
filosofieboeken mee, die van destijds, en kijkt terug op zijn leven. Hij heeft zijn brood 
verdiend met werk voor de televisie, heeft allerlei gekke boeken geschreven en hij keert nu 
terug naar zijn oude liefde. En zie, zijn jongste publicaties staan op de Amerikaanse 
bestsellerlijsten. De Griekse filosoof Epicurus is - losjes - zijn gids. Klein: “Al sinds mijn 
studententijd ben ik geïnteresseerd in levenslessen van grote filosofen, in bijvoorbeeld 
antwoorden op de vraag: hoe leid je een bestaan dat voldoening geeft en waarde heeft?” Hij 
is dodelijk geschrokken van een bezoek aan de tandarts die hem uitlegt welke pijnlijke 
inspanningen hij zal moeten leveren om 'jeugdimplantaten' ingeschroefd te krijgen. Na enig 
gepeins zet hij zich af tegen 'de jongblijvers' die almaar nieuwe doelen moeten stellen, 
nieuwe uitdagingen aangaan en nieuwe manieren bedenken om zichzelf te verbeteren. Hij 
heeft geen zin in de 'duizend plekken die je voor je dood gezien moet hebben'. Zo doende 
duik je van een krampachtig opgerekte bloeifase meteen in de seniele, oude ouderdom en 
mis je de ervaring van het authentiek en tevreden oud zijn. Dat is zijn redenering. En wat 
zegt Epicurus? Heel weinig, omdat bijna al zijn werk verloren is gegaan. We kennen hem via 
via. Om te beginnen was hij niet de wellusteling of fijnproever die we denken dat een 
epicurist moet zijn. Hij zag volstrekte gemoedsrust als het hoogste voor de mens bereikbare 
genot. Klein: “Hij at liever een bord zelfgekweekte linzen dan geroosterde fazant met 
masticha.” Hij stichtte buiten Athene 'De Tuin' waar hij met een groep getrouwen een 
eenvoudig leven leidde, zelf groenten en fruit teelde, een tuin waarin hij radicaal brak met elk 
onderscheid naar geslacht of sociale klasse. Volgens Epicurus is de oude dag het 
hoogtepunt van het leven. Beter wordt het niet: “De jongere zwalkt maar wat door het leven, 
gelooft nu eens dit en dan weer dat.” Daniel Klein zit aan een houten tafel op het terras van 
Dimitri's taverne in Kamini op het eiland Hydra. En observeert de oude mannen. Hoe ze 
kaarten en hoe ze collectief zwijgen; ooit zag hij ze 's nachts op bouzoukimuziek dansen. Hij 
stelt vast dat de komboloi verdwijnt, de Griekse kralenketting, die de mannen in hun hand 
draaiende houden. Zegt Dimitri: “Een komboloi gaat over tijd, hij dient om de tijd uit te 
spreiden, om de tijd langer te laten duren.” Bij Atheense yuppies schijnt hij een comeback te 
maken, als hulpmiddeltje om van het roken af te komen. Ondanks zijn beperkte oeuvre kun 
je met Epicurus vele kanten op. Hoe belangrijk is vriendschap? Wat betekenen 
herinneringen? Kan ledigheid een zegening zijn? Spel als doel op zichzelf, bestaat dat nog? 
Klein zoekt uit wat filosofen uit de twintigste eeuw daarover te zeggen hebben. Sartre kreeg 
hij in Parijs onderwezen toen de man er nog rondliep. Om tot het besluit te komen: de oude 
dag biedt het juiste moment voor spiritualiteit. Klein: “Volgens mij hunkert zelfs de meest 
rabiate atheïst ergens diep vanbinnen naar transcendentie, iets wat het gewone leven 
overstijgt. Het lukt hem alleen niet om daar op een geloofwaardige manier chocola van te 
maken.” (…) Daniel Klein. De wijsheid van een tandeloze glimlach: gelukkig ouder worden 
met Epicurus. 7 braillebanden. Boeknummer: 42687. 

Deel 3: Romans. 
1: Detectives 
 
Toni Coppers. 
De zaak Magritte. 
Als een ontsnapte gevangene enkele bizarre moorden pleegt en bij zijn slachtoffers steeds 
hetzelfde briefje achterlaat, doet ex-rechercheur Alex Berger, die worstelt met zijn verleden 
waar de man deel van uitmaakte, er alles aan hem te vinden.  
10 braillebanden. Boeknummer: 16984. 



 
Peter Römer. 
De Cock en de moord op maat. 
Rechercheur De Cock en zijn collega Vledder onderzoeken twee moorden die aanvankelijk 
niets met elkaar te maken lijken te hebben.  
8 braillebanden. Boeknummer: 42658. 
 
Georges Simenon. 
Maigret zet een val.  
Vertaald uit het Frans. Ook na de vijfde moord op een vrouw in de wijk Montmartre heeft de 
recherche onder leiding van commissaris Maigret nog steeds geen enkele aanwijzing.  
7 braillebanden. Boeknummer: 42708. 
 
Jo Nesbø. 
De dorst.  
Vertaald uit het Noors. Dorstig is de moordenaar die achter elkaar vrouwen vermoord en ook 
detective Harry Hole, die de jacht op de man opent.  
27 braillebanden. Boeknummer: 42815. 
 

2: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 
 
Jonathan Safran Foer. 
Hier ben ik.  
Vertaald uit het Engels. Een joodse televisieschrijver in het hedendaagse Washington die 
een ambivalente relatie heeft met het joodse geloof, worstelt met zijn eigen identiteit en heeft 
moeite om de realiteit te accepteren.  
31 braillebanden. Boeknummer: 42427. 
 
Marcel Möring. 
Eden.  
De eeuwenlange tocht van een gedoemde zwerver die de kracht van verhalen leert kennen, 
beïnvloedt uiteindelijk het leven van een hedendaagse joodse psychiater die worstelt met de 
zin van zijn leven en professie.  
17 braillebanden. Boeknummer: 42501. 
 
Herman Koch. 
De greppel.  
Een zelfverzekerde burgemeester van Amsterdam wordt aan het twijfelen gebracht door zijn 
vermoeden dat zijn vrouw een buitenechtelijke relatie heeft.  
15 braillebanden. Boeknummer: 42510. 
 
Tessa De Loo. 
Liefde in Pangea.  
Twintig jaar na de zelfmoord van een jeugdliefde ontmoet een bioloog, in Portugal voor 
onderzoek naar kameleons, haar familie en gaat op zoek naar de waarheid.  
13 braillebanden. Boeknummer: 42630. 
 

3: Thrillers 
 
Karen McManus. 
Een van ons liegt.  
Vertaald uit het Engels. Vijf leerlingen van Bayview High moeten voor straf nablijven. Een 
van hen, Simon, zal het klaslokaal echter nooit verlaten... Voor het uur om is, is hij dood. Alle 
vier medeleerlingen hebben een motief. Wie heeft het gedaan?  



13 braillebanden. Boeknummer: 16937. 
 
Fiona Cummins. 
De verzamelaar.  
Vertaald uit het Engels. Een psychopaat heeft het goed gepland. Hij leidt twee levens. In het 
ene is hij zoals iedereen. In het andere is hij de beheerder van het macabere bottenmuseum 
van zijn familie. Het is tijd om de collectie aan te vullen. De verzamelaar is klaar voor de 
jacht. En de zesjarige Jakey Frith die leidt aan het stenen man syndroom heeft precies wat 
hij zoekt. Wat volgt is een angstaanjagend kat-en-muisspel tussen de verzamelaar, Jakeys 
vader Erdman en de gedreven maar gevoelige detective Etta Fitzroy, wier levens meer en 
meer met elkaar verstrengeld raken in een race tegen de klok om Jakey te redden.  
17 braillebanden. Boeknummer: 16938. 
 
Jack Coughlin. 
Kill zone.  
Vertaald uit het Engels. Scherpschutter Kyle Swanson krijgt opdracht om met zijn eenheid 
een Amerikaanse generaal die in Saoedi-Arabië is ontvoerd, te bevrijden.  
16 braillebanden. Boeknummer: 16962. 
 
Samantha King. 
Het dilemma.  
Vertaald uit het Engels. Het leven van Madeleine staat in het teken van haar kinderen, ze 
zou zelfs voor hen willen sterven. Maar op de ochtend van de tiende verjaardag van haar 
tweeling wordt haar liefde op de proef gesteld. Een moordenaar dringt hun huis binnen en 
stelt haar voor een verschrikkelijk dilemma: welk kind blijft leven en welk kind zal sterven?  
14 braillebanden. Boeknummer: 16982. 
 

4: Waargebeurd 
 
Evi Renaux. 
Life on sneakers.  
Persoonlijk relaas van een Vlaamse vrouw die aan hevige rugpijn lijdt - een onbegrepen 
ziekte - en daardoor een heftige innerlijke ontwikkeling doormaakte.  
7 braillebanden. Boeknummer: 17000. 
 
Sun Li. 
De zoetzure smaak van dromen : het familieverhaal achter een Chinees restaurant.  
Familieverhaal over het opgroeien in een Chinees restaurant in Nederland. 
12 braillebanden. Boeknummer: 42504. 
 
Romano Van der Dussen. 
Twaalf jaar onschuldig in de cel : mijn Spaanse nachtmerrie.  
Boek over leven voor, tijdens en na Romano's gevangenschap. Over een zonnige Spaanse 
droom die een donkere nachtmerrie werd.  
9 braillebanden. Boeknummer: 42585. 
 
Wilbert Van Haneghem. 
Schipbreuk in het paradijs.  
Verslag door een overlevende over Nederlanders die getroffen worden door een schipbreuk 
in Indonesië.  
11 braillebanden. Boeknummer: 42603. 

Deel 2 : informatieve boeken 
 



1: Geschiedenis 
 
Alex Kershaw. 
Avenue Foch : een verhaal over terreur, spionage en het heroïsche verzet van een 
Amerikaanse arts in bezet Parijs.  
Geschiedenis van een Amerikaanse arts in Parijs die betrokken raakte bij het Franse verzet 
tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen de Duitse bezetters.  
15 braillebanden. Boeknummer: 41971. 
 
David Bellavia. 
Van deur tot deur : een insiderverslag van een van de grootste oorlogshelden in Irak.  
Verslag van de gevechten rond de stad Fallujah in Irak in 2004 door een gewone 
Amerikaanse infanterist.  
14 braillebanden. Boeknummer: 16933. 
 
Christa Schroeder. 
Hij was mijn Fuhrer: de memoires van Adolf Hitlers secretaresse. 
De authentieke aantekeningen en brieven van Christa Schroeder vormen de basis voor dit 
boek. Als secretaresse van Adolf Hitler, gedurende de jaren 1933-1945, verkeerde ze vrijwel 
dagelijks in zijn directe nabijheid. Dit boek biedt een unieke en openhartige inkijk in het leven 
van Hitler en zijn hofhouding.  
10 braillebanden. Boeknummer: 16955. 
 
David Stuttard. 
De Griekse oudheid in vijftig levens.  
Korte levensbeschrijvingen van dichters, filosofen, politici, generaals en heersers van de 
zesde tot en met de eerste eeuw voor Christus.  
14 braillebanden. Boeknummer: 16953. 
 

2: Gezondheid 
 
Ina Van der Meulen. 
LevenXL : wat je nog niet doodt, maakt je sterker.  
Zes autobiografische verhalen van mensen met kanker die desondanks een positieve draai 
aan hun leven hebben gegeven.  
6 braillebanden. Boeknummer: 42845. 
 
Marjon Klaassen. 
Tijd voor de dood : handreiking voor een persoonlijke uitvaart.  
Tijd voor de dood beschrijft de vele mogelijkheden van bewust en oprecht afscheid nemen 
van een overledene. Een pleidooi om dit op een persoonlijke manier en stap voor stap te 
doen. Dit boek is een gids voor nabestaanden, hulpverleners en uitvaartverzorgers.  
7 braillebanden. Boeknummer: 42539. 
 
Radmilo Soda. 
Moms : mijn visie op een gezonde en fitte zwangerschap.  
Boek geschreven voor vrouwen die zwanger zijn of vrouwen die net moeder zijn geworden. 
Het heeft als doel vrouwen te helpen om hun lichaam in optimale conditie te krijgen en te 
houden vóór, tijdens en na de zwangerschap.  
13 braillebanden. Boeknummer: 42838. 
 
Arianna Huffington. 
De slaaprevolutie : het belang van slaap, rust & herstel. 



Wetenswaardigheden over slaap en slaapstoornissen, met tips en trucs voor een gezonde 
nachtrust.  
25 braillebanden. Boeknummer: 42526. 
 
Pedro Brugada. 
Ons hart: gebruiksaanwijzing en onderhoudsboekje.  
Uitleg over de werking van het gezonde hart, hartaandoeningen en hoe deze voorkomen en 
behandeld kunnen worden.  
13 braillebanden. Boeknummer: 16993. 
 

3: Politiek  
 
Chris De Stoop. 
Ex-reporter: spraakmakende reportages.  
Kritische beschouwing door de Vlaamse journalist over recente ontwikkelingen in de 
journalistiek, gevolgd door dertig van zijn beste reportages.  
13 braillebanden. Boeknummer: 16906. 
 
Rudi Vranckx. 
Harde tijden: voorbij het Kalifaat: een wereld van angst en woede.  
Journalistieke reportage over de afbrokkeling van het kalifaat van Islamitische Staat in 2016, 
de terugkeer van de jihadi's en de aanpak in en door westerse landen.  
8 braillebanden. Boeknummer: 17014. 
 
Johan Op de Beeck. 
De bedreigde vrijheid: uw vrije meningsuiting in gevaar? 
Hoogst urgent pleidooi voor onze vrijheid van meningsuiting, een historisch basisrecht dat 
wordt bedreigd.  
10 braillebanden. Boeknummer: 16996. 


