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Deel 1: ‘Dit is mijn hof’ van Chris De Stoop  
 
De Hedwigepolder, de beroemdste polder van de lage landen, schrijlings op de Zeeuws-
Vlaamse grens, moet en zal onder water worden gezet. Deze polder is symbool geworden 
voor het oude boerenland dat moet wijken voor nieuwe natuurgebieden. Dit raakt de 
bevolking diep in de ziel. Schrijver Chris de Stoop, boerenzoon uit de streek, keert terug naar 
de ouderlijke hoeve, die van de ene op de andere dag leeg is komen te staan. Terwijl hij de 
boerderij bestiert, ziet hij hoe het landschap om zich heen verandert. Hij is zo iemand die nog 
in vervoering kan raken van een mooi gevormde koe. Hij kan nog lyrisch worden over een 
versgeploegde akker. De auteur ziet om naar het boerenleven dat het land maakte tot wat 
het was, duizend jaar lang. En hij kijkt met verbijstering naar het geradbraakte land dat het 
geworden is. ‘Dit is mijn hof’ is een aangrijpend, persoonlijk relaas over het ellendige 
verdwijnen van de boeren, iets wat zich nu overal in Europa voordoet, maar nergens zo 
schrijnend als hier. Citaat: 'Op een goeie kilometer afstand staat er wel een dozijn borden, 
die melden waarom we dit gebied zo waardevol moeten vinden. Ze tonen waar je moet 
kijken en leggen uit wat je ziet. Ze geven me het gevoel dat ik een passant ben, een 
toeschouwer, en het landschap een decor, zoals in een Disneyfilm. De natuur is niet meer 
iets wat er gewoon is, wat buiten ons staat, aan zichzelf overgeleverd. Ze is nu toevertrouwd 
aan een conservator.'  (…) Chris De Stoop. Dit is mijn hof. 10 braillebanden. Boeknummer: 
16923. Speelduur: 7 uur. Boeknummer: 23716. 

Deel 2: ‘Het onzichtbare leven van Ivan Isaenko’ van Scott 
Stambach 

Ivan Isaenko, zeventien jaar oud, woont al zijn hele leven in een ziekenhuis in Wit-Rusland, 
waar Tsjernobyl-slachtoffers worden behandeld. Hij is misvormd maar heeft een uitzonderlijk 
scherp verstand, een meedogenloos gevoel voor humor en een geweldige leeshonger. Voor 
Ivan lijkt elke dag op de vorige. Tot de zeventienjarige leukemiepatiënte Polina in het 
ziekenhuis arriveert. Ze steelt zijn boeken, ze daagt hem uit. Natuurlijk wordt Ivan verliefd op 



Polina. Hun romance is even mooi en tragisch als het onvermijdelijke einde. Door de 
kernramp in Tsjernobyl is Ivan ernstig misvormd en meteen na zijn geboorte achtergelaten in 
het Mozir Ziekenhuis voor Ernstig Zieke Kinderen. Hij verveelt zich daar al zeventien jaar te 
pletter. Zijn enige bezigheden zijn (nadat hij alles gelezen heeft wat hij te pakken kon krijgen) 
het doorgronden van de medepatiënten, ze hier en daar een beetje pesten, ze indelen in 
bepaalde categorieën en daarnaast, met uitzondering van zuster Natalja, het medische 
personeel voor de gek houden. Wanneer Polina, het meisje met leukemie, opgenomen 
wordt, verandert zijn leven. Hoewel hij al snel ontdekt dat Polina niet lang meer te leven 
heeft, is hij vanaf dat moment alleen nog bezig om haar leven tot de laatste dag leuker te 
maken. Zijn enige steun en toeverlaat zuster Natalja helpt hem daarbij, met gevaar voor 
verlies van haar baan. In ‘Het onzichtbare leven van Ivan Isaenko’ heeft Scott Stambach 
ervoor gekozen Ivan over zijn eigen leven te laten vertellen. Letterlijk. Ivan spreekt 
regelmatig de lezer aan: ‘Ziet u het voor u, Lezer?’ Of: ‘Zoals u zich kunt voorstellen, 
Lezer…’ Door dit soort kleine zinnetjes trekt Ivan je het verhaal in en je kunt niet anders dan 
sympathie voor deze jongen hebben. Je vergeet dat hij een mutant is, al komt dat op bijna 
elke bladzijde aan de orde. Je vergeet dat je weet dat Polina zal overlijden, het enige 
belangrijke voor de lezer is: wat gebeurt er met Ivan en Polina voordat het zover is. Want 
elke lezer zal vanaf het begin weten hoeveel Polina voor Ivan betekent. Voor Ivan is niets te 
gek om Polina’s leven zo fijn mogelijk te maken. Hun gesprekken zijn gespeend van vals 
sentiment en zelfmedelijden komt niet in hun woordenschat voor. Hun gesprekken zijn 
ongegeneerd én humoristisch. (…) Scott Stambach. Het onzichtbare leven van Ivan Isaenko. 
12 braillebanden. Boeknummer: 16925. Speelduur: 9 uur. Boeknummer: 25137. 

Deel 3: Romans 
 

1: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 
 
Edna O'Brien. 
De rode stoeltjes.  
Vertaald uit het Engels. Een getrouwde Ierse vrouw blijkt na een buitenechtelijke affaire met 
een Montenegrijn zwanger te zijn en gaat na zijn ontmaskering als oorlogsmisdadiger op 
zoek naar de waarheid.  
10 braillebanden. Boeknummer: 16901. 
 
Dimitri Bontenakel. 
Schaduw en vuur.  
Als zijn geheugen een oude man in de steek laat, brengt een onverwachte gast de 
herinneringen aan zijn broer en zus weer naar boven.  
12 braillebanden. Boeknummer: 16926. 
 
Virginia Macgregor. 
Wat Milo zag.  
Vertaald uit het Engels. Een jongetje met een oogziekte en een varkentje ziet dat in het 
tehuis van zijn grootmoeder van alles niet klopt.  
14 braillebanden. Boeknummer: 16928. 
 

2: Romantische boeken 
 
Nora Roberts. 
Geliefde illusie. 
Vertaald uit het Engels. Een verwaarloosd jongetje loopt van huis weg en wordt liefdevol 
opgenomen door een charismatische goochelaar en meester-inbreker van wie hij op allerlei 
gebieden veel opsteekt.  
24 braillebanden. Boeknummer: 16768. 



 
Nora Roberts. 
Terug naar huis.  
Vertaald uit het Engels. Nadat haar man is verongelukt, merkt de weduwe dat haar 
echtgenoot niet de man was die hij beweerde te zijn.  
23 braillebanden. Boeknummer: 16819. 
 
Nora Roberts. 
Het nieuws van de dag.  
Vertaald uit het Engels. Liv Carmichael heeft er altijd van gedroomd televisiejournaliste te 
worden, dus als haar een baan in Washington dc als presentator bij een lokaal 
avondjournaal wordt aangeboden, grijpt ze die kans met beide handen aan. Maar ze heeft 
geen rekening gehouden met T.C. Thorpe, de correspondent van het televisienetwerk. T.C. 
is niet van plan zonder slag of stoot een jonge vrouw toe te laten in zijn wereld...  
11 braillebanden. Boeknummer: 16820. 
 
Veronica Henry. 
Echte liefde vind je in de boekhandel.  
Vertaald uit het Engels. Wanneer een jonge Engelse vrouw haar vader belooft dat ze zijn 
boekwinkel voort zal zetten na zijn dood, komt ze voor onverwachte problemen te staan 
maar krijgt ze veel steun van de klanten die grote waarde hechten aan de boekwinkel.  
13 braillebanden. Boeknummer: 16833. 
 
Danielle Steel. 
Pegasus : een immigrantenfamilie overleeft dankzij een raspaard.  
Vertaald uit het Engels. Het wel en wee van twee bevriende Duitse landgoedeigenaren, 
paardenliefhebbers, van wie de ene in 1938 met zijn zonen naar Amerika vlucht en de 
andere in de Tweede Wereldoorlog in Duitsland verzetswerk verricht.  
14 braillebanden. Boeknummer: 16872. 
 

3: Streek- en familieromans 
 
Santa Montefiore. 
De vrouwen van kasteel Deverill.  
Vertaald uit het Engels. Op het landgoed van de Deverill-familie in Ierland zijn drie meisjes 
de dikste vriendinnen; als de Eerste Wereldoorlog uitbreekt worden ze op wrede wijze uit 
elkaar gehaald.  
26 braillebanden. Boeknummer: 41242. 
 
Constance Leisure. 
Amour Provence.  
Vertaald uit het Engels. De levens van enkele vrienden die opgroeiden in de Provence 
kruisen elkaar weer na bijna twintig jaar.  
9 braillebanden. Boeknummer: 16732. 
 
Nadal Rafel. 
De vloek van de Palmisano's.  
Vertaald uit het Catalaans. Italië, 1918. Generaties lang lijken de mannen uit de familie 
Palmisanos gedoemd jong te sterven. Om de vloek te doorbreken, maken twee moeders in 
het geheim een afspraak: de pasgeboren Vitantonio wordt bij zijn geboorte weggegeven aan 
een welvarende familie. Vredig groeit hij op met hun dochter Giovanna, zonder van zijn 
werkelijke afkomst te weten. Totdat de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Het dagelijks leven 
staat op zijn kop, waarbij iedereen zich de vraag moet stellen: welke kant kies ik? Vitantonio 
duikt onder, Giovanna vertrekt naar Spanje om tegen de fascisten te vechten. Zullen de twee 
elkaar ooit nog terugzien? En zal Vitantonio zijn ware afkomst ooit te weten komen?  



12 braillebanden. Boeknummer: 16752. 
 

4: Thrillers 
 
Stephen King. 
Wisseling van de wacht. 
Vormt samen met Mr. Mercedes (dl. 1) en De eerlijke vinder (dl. 2) een trilogie. Vertaald uit 
het Engels. Brady Hartsfield is terug, en zweert niet alleen wraak te nemen op Bill Hodges en 
zijn vrienden, maar op een volledige stad.  
23 braillebanden. Boeknummer: 42043. 
 
Eugen Ovidiu Chirovici. 
Boek der spiegels.  
Vertaald uit het Engels. Als een literair agent 25 jaar na de moord op een 
universiteitsprofessor een half voltooid manuscript ontvangt, gaat hij op onderzoek uit.  
11 braillebanden. Boeknummer: 16811. 
 
Anders Roslund. 
Drie minuten.  
Vertaald uit het Zweeds. Als een Zweedse ex-crimineel naar Colombia vlucht en daar 
dubbelagent wordt, komt hij in grote problemen na de ontvoering van een Amerikaanse 
politicus in Colombia.  
22 braillebanden. Boeknummer: 16798. 
 
Luca D'Andrea. 
Het hart van het kwaad.  
Vertaald uit het Italiaans. Jeremiah Salinger vertrekt met zijn vrouw Annelise naar een 
paradijselijk dorp in de Italiaanse Alpen. Daar raakt Salinger betrokken bij een dramatisch 
ongeluk hoog in de bergen. Als enige overlevende keert hij terug naar het dorp. De lokale 
bevolking verwijt Salinger de dood van hun dorpsgenoten. En dan hoort Salinger over het 
bloedbad van dertig jaar geleden, waarbij drie jonge dorpsbewoners zijn afgeslacht tijdens 
een kampeertocht... Het dorp zwijgt. De bergen zwijgen. Zelfs zijn vrouw Annelise weet meer 
dan ze laat blijken... Kan Salinger het mysterie ontrafelen voordat de geschiedenis zich 
herhaalt?  
17 braillebanden. Boeknummer: 16821. 
 
Andy McNab. 
Koud bloed.  
Vertaald uit het Engels. Het leek in eerste instantie een eenvoudige klus: een groep 
veteranen begeleiden tijdens een expeditie naar de Noordpool. Maar wanneer het 
gezelschap wordt geconfronteerd met een groep zwaarbewapende mannen aan boord van 
een enorme ijsbreker - zogenaamd de Amerikaanse marine - komt Nick Stone erachter dat 
niet iedereen in het gezelschap is wie hij zegt dat hij is.  
14 braillebanden. Boeknummer: 16841. 
 

5: Verhalen 
 
Stijn Tormans. 
De zomer van 1976.  
Bundel portretten van gewone en ongewone mensen die een bijzonder leven leiden of iets 
ongewoons hebben gedaan.  
9 braillebanden. Boeknummer: 16794. 
 
Truman Capote. 



Waar de wereld begint : vroege verhalen. 
Vertaald uit het Engels. Bundel vroege verhalen van de Amerikaanse schrijver Truman 
Capote, die leefde van 1924 tot 1984.  
6 braillebanden. Boeknummer: 41807. 
 
Samar Yazbek. 
Wie wij zijn : een literaire kennismaking met Syrië. 
Vertaald uit het Arabisch. Verhalen van en over Syriërs. 
7 braillebanden. Boeknummer: 42158. 
 

6: Boeken voor jongvolwassenen 
 
Lena De Coninck. 
Vier seizoenen.  
Antwerpen, 1942. Als de Duitsers Antwerpen binnenvallen, duikt de Joodse Anna (16) onder 
bij haar vriendin Dahlia. In vier seizoenen groeit ze uit tot een volwassen vrouw wier lot 
onvermijdelijk lijkt. Verhaal in dagboekvorm.  
10 braillebanden. Boeknummer: 16797. 
 
Suzy Zail. 
De gave van Hanna Mendel.  
Vertaald uit het Engels. Hanna is 15 jaar als ze met haar familie uit het Joodse getto wordt 
weggevoerd en terechtkomt in het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. Omdat Hanna 
goed kan pianospelen heeft ze een kans om te overleven. Maar kan ze hiermee ook haar 
familie redden? 
8 braillebanden. Boeknummer: 16843. 
 
Ransom Riggs. 
Bijzondere vertelsels. 
Vertaald uit het Engels. Welgestelde kannibalen die bijzondere ledematen als een ware 
delicatesse beschouwen. Een prinses met een slangentong. De herkomst van de eerste 
ymbryne... Dit is nog maar een greep uit de vele geniale en angstaanjagende Bijzondere 
Vertelsels in deze bundel, samengesteld en van aantekeningen voorzien door Millard 
Nullings, onzichtbare leerling van mevrouw Peregrine en onderzoeker van alles wat 
bijzonder is.  
7 braillebanden. Boeknummer: 16870. 

Deel 4: Informatieve boeken 
 

1: Geschiedenis 
 
Janine Di Giovanni  
De dag dat ze ons kwamen halen : getuigenissen uit Syrië.  
Journalistieke reportage over de gevolgen van de Syrische burgeroorlog voor de gewone 
Syriër.  
9 braillebanden. Boeknummer: 16854. 
 
Rosemary Sullivan. 
De dochter van Stalin : het veelbewogen leven van Svetlana Alliloejeva.  
Biografie van het leven van de enige dochter van Jozef Stalin (1926-2011). 
24 braillebanden. Boeknummer: 16899. 
 
Arnout Hauben. 
Onder Vlaamse velden : op zoek naar sporen van WO I.  



Verslag van opgravingen bij Ieper naar loopgraven, slagvelden en andere materiële sporen 
uit de Eerste Wereldoorlog.  
5 braillebanden. Boeknummer: 16911. 
 
Johan Swinnen. 
Rwanda : mijn verhaal.  
Verslag van een Belgische diplomaat die in 1994 in Rwanda getuige was van de genocide.  
27 braillebanden. Boeknummer: 16913. 
 
Fik Meijer. 
Macht zonder grenzen : Rome en zijn imperium.  
Geschiedenis van het Romeinse Rijk vanaf de stichting van Rome tot en met de ondergang 
aan het begin van de vijfde eeuw.  
20 braillebanden. Boeknummer: 41736. 
 

2: Gezondheid 
 
Davidji. 
Zonder stress : over rust en ontspanning.  
Werkboek met een serie geestelijke en lichamelijke oefeningen om te ontspannen.  
17 braillebanden. Boeknummer: 41759. 
 
Anneke Van der Plaats. 
De dag door met dementie. 
Praktische gids voor de omgang met demente mensen.  
6 braillebanden. Boeknummer: 42063. 
 

3: Muziek 
 
Mischa Spel. 
De Matthäus-Passion : wat Bachs muziek je vertelt, als je weet waar je op moet letten.  
Waarom houden opmerkelijk veel mensen van dit muziekstuk van Bach? De liefhebbers aan 
het woord en nadere uitleg.  
10 braillebanden. Boeknummer: 41812. 
 
Wendy Leigh. 
Bowie : de biografie.  
Biografie over popster David Bowie.  
14 braillebanden. Boeknummer: 41769. 
 

4: Religie 
 
Mohamed El Bachiri. 
Een jihad van liefde.  
Een verzameling van teksten en uitspraken die Mohamed El Bachiri neerschreef en uitsprak 
na de tragische dood van zijn echtgenote Loubna Lafquiri bij de aanslag in de Brusselse 
metro op 22 maart 2016.  
2 braillebanden. Boeknummer: 16877. 
 
Hind Fraihi. 
Undercover in Klein-Marokko : achter de gesloten deuren van de radicale islam in 
Molenbeek.  
Een jaar na de reportages in 'Het Nieuwsblad' van haar undercoverjournalistiek in 
extremistische moslimmilieus van Molenbeek, brengt Hind Fraihi een boek over haar 



wedervaren en bevindingen. Fraihi schrijft uitgebreid over haar ontmoetingen met 
extremistische hangjongeren, conservatieve moslima's en moskeeverantwoordelijken, en 
voegt daar een heleboel persoonlijke commentaren en gedachten aan toe over haar 
voorbereidingen op het undercoverwerk, haar visie op de islam en de positie van moslims in 
de Belgische samenleving.  
6 braillebanden. Boeknummer: 16884. 


