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Deel 1: ‘Joden op drift’ van Joseph Roth  
 
De Oostenrijks-joodse schrijver Joseph Roth, die leefde van 1894 tot 1939, is een meester 
van de ironie, maar weet ook heel goed woede, razernij zelfs, te beschrijven. Als het om 
boosheid gaat, ben je bij Joseph Roth dus aan het juiste adres. Want ook al overheerst in 
zijn werk de melancholie over de ondergang van het Habsburgse keizerrijk en de joodse 
sjtetl, woede kom je bij hem overal tegen. Hoogstens wordt die verzacht door zijn ironie. Dat 
blijkt uit zijn onlangs vertaalde essay ‘Juden auf Wanderschaft’ uit 1927, onlangs vertaald 
onder de titel ‘Joden op drift’. Met veel empathie beschrijft hij hierin de migratie, eind 
negentiende eeuw, van honderdduizenden Oost-Europese joden naar westerse steden als 
Wenen, Berlijn, Amsterdam, Parijs of New York. Opmerkelijk is dat Roth, die uit schaamte 
over zijn arme Oost-joodse afkomst vaak beweerde de zoon van een Oostenrijkse officier of 
een Poolse graaf te zijn, er een buiging maakt voor de sjtetl. Alsof hij de Oost-joden en hun 
archaïsche wereld wil verdedigen tegen het arrogante Westen, dat in die tijd steeds 
xenofober en nationalistischer wordt. Met woede in zijn pen omschrijft hij dat Westen als een 
kille, egoïstische maatschappij met weliswaar modern comfort als centrale verwarming en lift, 
maar met steeds minder vrijheid en rechtvaardigheid. Daarentegen zet hij de variaties aan 
joods leven met wonderrabbi’s, potsenmakers, zangers, arbeiders, zionisten en reactionaire 
ondernemers met verve neer. Volgens hem zijn ze beter af in hun geboorteland dan in de 
getto’s van West-Europa, zoals in Berlijn, waar geen Oost-jood vrijwillig woont. 
Uitzonderingen maakt Roth voor Parijs, Amerika en de Sovjet-Unie. (…) Joseph Roth. Joden 
op drift. 6 braillebanden. Boeknummer: 42615. 

Deel 2 : ‘Voor het vergeten’ van Peter Verhelst 

Onversneden rouw, hoe giet je dat in een roman die tegelijk een ode is aan de liefde én de 
weerbaarheid? Peter Verhelst doet het in ‘Voor het vergeten’, waarin hij de plotse dood van 
zijn moeder een gefragmenteerd onderkomen biedt. Op de ochtend van 18 november 2015 
overlijdt plots de moeder van Verhelst. Hartaderbreuk, zo luidt de kille diagnose. 
‘Hartaderbreuk van de tijd die niet langer een geruststellende lijn vormt, maar die, 
onderhevig aan woede, rauw verdriet, verbijstering, herinneringen en gemis, aan het 
wervelen gaat’, zo schrijft Verhelst in ‘Voor het vergeten’, de roman waarmee hij al die 
tegenstrijdige emoties poogt te dresseren. Verhelst inventariseert de fatale gebeurtenis, het 
ongefilterde verdriet, de begrafenis. Maar ook de manier waarop zijn vader zich teweerstelt 



en zich voorneemt ‘het beeld van zijn opgebaarde vrouw’ te overschrijven met ‘mooie 
herinneringen’, ‘alsof hij een insert-knop heeft’. Toch regeert in deze roman niet de 
anekdotiek van de dood. Verhelst roept doorwrochte natuurbeelden op, put uit de klassieke 
mythologie en de ‘Metamorfosen’ van Ovidius, weeft poëtische bespiegelingen over Luc 
Tuymans of Giorgio Morandi in of reflecteert over het wit in de kunst bij Kandinsky of 
Rauschenberg. Het zijn omcirkelende strategieën om herinneringen op te graven. Alles leidt 
hem terug naar de moeder. Want als hij haar bezoekt in het lijkenhuis heeft ze al ‘dat masker 
van het anonieme lichaam van een vreemdeling’. De angst slaat Verhelst om het hart, hij is 
het voorwerp van ‘dwanghandelingen. Flashbacks zonder gezicht. Fragmentatie. 
Versplintering. Gevoelens van verlatenheid.’ Elders is sprake van ‘geblindeerde, onleesbaar 
gemaakte herinneringen, teruggetrokken in traumaoorden.’ Als men hem vraagt zijn eigen 
verdriet te beschrijven, valt er een stilte. Maar dan komen ze eindelijk terug, de krachtige 
reminiscenties aan die elegante en reislustige vrouw, de moeder die van haar huis ‘een 
tombeau, een monument’ maakte. ‘Ik herinner me mijn moeder die schoolslag zwemt, een 
plechtige vorm van zwemmen, schrijden in het water, alsof ze haar kapsel ongeschonden 
van de ene kant van het zwembad naar de andere wil dragen.’ Of er is haar eeuwige ‘wolk 
haarlak’. (…) Peter Verhelst. Voor het vergeten. 9 braillebanden. Boeknummer: 17093. 

Deel 3: romans 

1: Autobiografische romans 
 

Carry Ulreich. 
's Nachts droom ik van vrede : oorlogsdagboek 1941-1945.  
Dagboek van een joods tienermeisje dat de Tweede Wereldoorlog overleefde doordat ze met 
haar familie ondergedoken zat bij een katholiek gezin. 
18 braillebanden. Boeknummer: 42483. 
 
Sonja Barend. 
Je ziet mij nooit meer terug. 
In deze indringende memoires probeert Sonja Barend inzicht te geven in hetgeen haar 
gedurende haar hele loopbaan heeft bewogen en de richting in haar televisiewerk heeft 
bepaald. 
11 braillebanden. Boeknummer: 42636. 
 
Alexandria Marzano-Lesnevich. 
Het bewijs van een lichaam. 
Vertaald uit het Engels. Wanneer ze bij een zomerbaantje bij een advocatenkantoor 
geconfronteerd wordt met de moordzaak van Jeremy Guillory, een 6-jarige jongen, besluit 
Alexandria Marzano-Lesnevich zich te verdiepen in deze zaak en het leven van de 
beschuldigde Ricky Langley. Bij deze zoektocht wordt ze geconfronteerd met de onverwerkte 
trauma's van misbruik in haar eigen leven. 
16 braillebanden. Boeknummer: 17026. 
 
Elisabeth Marain. 
De laatste vlucht naar Havana : het verhaal van een vriendschap. 
Verslag van een reis in 2005 naar Cuba van de schrijfster met haar vriendin, de schrijfster 
Mireille Cottenjé (1933-2006), waarin de vriendschap tussen de twee vrouwen centraal staat. 
7 braillebanden. Boeknummer: 17094. 
 

2: Detectives 
 
Toni Coppers. 
Nooit meer alleen : een Liese Meerhout-thriller. 



Commissaris Liese Meerhout van de Antwerpse politie en haar team onderzoeken de 
gruwelijke afslachting van katten en de moord op een vrouw. 
12 braillebanden. Boeknummer: 17060. 
 
Jo Claes. 
Over elk vergeten heen. 
Als de koper van een bronzen beeld wordt vermoord, verdiept de Leuvense inspecteur 
Thomas Berg zich in de kunstgeschiedenis en Jodenvervolging. 
13 braillebanden. Boeknummer: 17062. 
 
Christian De Coninck. 
Nevenschade. 
Het onderzoek van commissaris Goris van de Brusselse politie naar zes ex-leden van 
Greenpeace die zelfmoord zouden hebben gepleegd, leidt hem naar diamantroof en 
Curaçao. 
10 braillebanden. Boeknummer: 17077. 
 
David Hewson. 
De stenen engel. 
Vertaald uit het Engels. De laconieke Amsterdamse brigadier Pieter Vos wordt betrokken bij 
een moord- en verkrachtingszaak die hij vier jaar ervoor dacht te hebben opgelost. 
Daarnaast moet hij de strijd aangaan met zijn nieuwe ambitieuze commissaris, die hem zo 
gauw mogelijk wil ontslaan. 
17 braillebanden. Boeknummer: 17083. 
 
Piet Baete. 
Het laatste woord. 
Een jongeman moet zijn traumatische verleden onder ogen zien als zijn vader op wrede 
wijze wordt vermoord. 
11 braillebanden. Boeknummer: 17085. 
 

3: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 
 
Guy Prieels. 
Bloedbroeders. 
Tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog deserteert een Belgische soldaat en vormt met 
zijn broer een roversbende die van de rijken steelt. 
13 braillebanden. Boeknummer: 17007. 
 
Richard Yates. 
Voorbije liefdes. 
Vertaald uit het Engels. Een oorlogsveteraan wil, ondanks dat hij met een steenrijke vrouw is 
getrouwd, zelf voor het inkomen zorgen en beroemd worden met het schrijven van 
toneelstukken en gedichten. 
18 braillebanden. Boeknummer: 17009. 
 
Beppe Fenoglio. 
Doem. 
Vertaald uit het Italiaans. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog wordt de jonge Agostino Braida 
door zijn ouders als boerenknecht ‘uitgeleend’ aan een rijke maar gierige en hardvochtige 
boer. 
3 braillebanden. Boeknummer: 17025. 
 
Dirk Deferme. 
Een doodgewone jongen. 



Een 78-jarige vrouw kijkt terug op de liefde van haar leven. 
4 braillebanden. Boeknummer: 17031. 
 
Hamer Kate. 
Het meisje in het bos : wat is waarheid, en wat niet? 
Vertaald uit het Engels. In 1983 zoekt de 13-jarige Ruby haar biologische ouders, met hulp 
van geesten en door hulp aan drie verwaarloosde kinderen in een bos in het zuiden van 
Engeland. 
13 braillebanden. Boeknummer: 17032. 
 

4: Thrillers 
 
Amy Gentry. 
Dochters van anderen. 
Vertaald uit het Engels. Een avond als alle andere eindigt voor de familie Whitaker in een 
afschuwelijke nachtmerrie: hun oudste dochter Julie wordt met een mes op haar keel vanuit 
haar eigen kamer ontvoerd terwijl de rest van de familie ligt te slapen. Haar jongere zus is de 
enige getuige, maar kan niets anders doen dan hulpeloos toekijken en zich verstoppen in 
een kast uit angst voor de gewapende, gestoorde indringer. 
10 braillebanden. Boeknummer: 16989. 
 
Mary Kubica. 
Ben zo terug. 
Vertaald uit het Engels. De verdwijning van een huisgenote in Chicago en de ontmoeting met 
een mysterieuze dame in een havenstadje vormen voor twee jonge mensen het startpunt 
van spannende gebeurtenissen. 
13 braillebanden. Boeknummer: 16992. 
 
Lisa Unger. 
De rode jager. 
Vertaald uit het Engels. Als een Kungfuvechtster tien jaar nadat haar ouders zijn vermoord 
een van de daders doodt, zet ze een lawine van gebeurtenissen in gang. 
15 braillebanden. Boeknummer: 16998. 
 
Jack Coughlin. 
Onder schot. 
Vertaald uit het Engels. Scherpschutter Kyle Swanson en zijn team gaan de strijd aan met 
Juba die voor moslimterroristen werkt. 
15 braillebanden. Boeknummer: 17019. 
 
Jack Coughlin. 
Het doolhof. 
Vertaald uit het Engels. Een scherpschutter roept de hulp in van Kyle Swanson om de dood 
van haar broer in Pakistan te onderzoeken en samen ontdekken ze een nieuw plan van Al 
Qaida tegen het Westen. 
13 braillebanden. Boeknummer: 17022. 

Deel 4: informatieve boeken 

1: Landen, volkeren en reizen 
 
Ben Judah. 
Dit is Londen: leven en dood in een wereldstad. 



Ben Judah biedt in 'Dit is Londen' een rauw, opwindend perspectief op een multiculturele 
wereldstad - hoe het is om er te leven, te werken, op te groeien, op te voeden, lief te hebben, 
oud te worden en te sterven.  
15 braillebanden. Boeknummer: 16995. 
 
Peter Vandermeersch. 
Ik zou zo graag van jullie houden : een Vlaming op zoek naar Nederland. 
Columns van een in Nederland werkzame Vlaamse journalist over de Nederlandse 
samenleving. 
9 braillebanden. Boeknummer: 17074. 
 
Arnout Hauben. 
De helden van Arnout : in het spoor van acht vergeten Belgen. 
Beschrijving van acht reizen in verschillende delen van de wereld die acht Belgen in een ver 
verleden hebben gemaakt en die door de auteur opnieuw zijn gemaakt. 
12 braillebanden. Boeknummer: 17082. 
 

2: Natuur, planten en dieren 
 
Peter Wohlleben. 
Het verborgen leven van bomen : wat ze voelen, hoe ze communiceren : ontdekkingen uit 
een onbekende wereld. 
Boswachter Peter Wohlleben vertelt fascinerende verhalen over de onverwachte en 
ongelooflijke vaardigheden van bomen. Hij combineert de laatste wetenschappelijke 
inzichten met zijn eigen ervaringen uit het bos, en creëert zo een opwindende nieuwe 
kennismaking met levende wezens die we dachten te kennen, maar nu pas echt leren 
begrijpen. 
10 braillebanden. Boeknummer: 42801. 
 
Kees Moeliker. 
De kloten van de mus : nog meer beesten door de bril van een bevlogen bioloog. 
Verzameling columns, met soms een update waarin bijzonder, soms bizar gedrag van dieren 
vanuit wetenschappelijke hoek wordt beschreven op een humoristische manier. 
12 braillebanden. Boeknummer: 42681. 
 
Dik Van der Meulen. 
De kinderen van de nacht : over wolven en mensen. 
Cultuurgeschiedenis van de relatie tussen mens en wolf, met aandacht voor de terugkeer 
van de wolf in Nederland. 
20 braillebanden. Boeknummer: 42581. 
 

3: Psychologie 
 
Isa Hoes. 
Te lijf : de kunst van het mooi ouder worden. 
Praktische tips om van de overgang naar een nieuwe fase de beste tijd van je leven te 
maken. De auteurs onderzoeken niet alleen de veranderingen in lijf, hoofd en hart  rimpels, 
opvliegers en stress maar ook die op het terrein van vriendschap, seksualiteit, zingeving, 
moederschap en werk. 
13 braillebanden. Boeknummer: 42465. 
 
Rosemary De Boer. 
70ers van nu : portretten van opmerkelijke zeventigers. 



Twintig kleurrijke, creatieve geesten, bekende en minder bekende Nederlanders en 
Vlamingen gooien de ramen van hun ziel open en vertellen hoe het is om als zeventiger in 
het leven te staan. 
9 braillebanden. Boeknummer: 42552. 
 
Kristien Dieltiens. 
Kortgeknipt. 
Ten tijde van de Spaanse Burgeroorlog worden twee kinderen naar Vlaanderen geëvacueerd 
waar ze zich moeten zien staande te houden in het voor hen vreemde land. 
12 braillebanden. Boeknummer: 17075. 


