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Deel 1: ‘De belofte: requiem voor de misdaadroman’ van 

Friedrich Dürrenmatt. 

Volgens de Zwitserse schrijver Friedrich Dürrenmatt kon alleen de misdaadroman de 

literatuur redden van de loodzware literaire kritiek. Na enkele romans verschijnen nu drie 

verhalen van de Zwitser in Nederlandse vertaling. Zwitserland, eind jaren 40, begin jaren 50. 

Alfredo Traps, een succesrijke vertegenwoordiger in textiel, valt met zijn Studebaker in 

panne in een klein dorp. Hij kan de auto herstellen, zegt een garagist, maar dat zal die dag 

niet meer lukken, en Traps zou dus het best ergens logement zoeken. In het eerste huis 

waar hij aanklopt, wordt hij meteen met open armen ontvangen. Misschien wil hij de bejaarde 

gastheer en zijn vrienden wel vervoegen in een spel? Gretig gaat hij in op het aanbod. Die 

vrienden zijn een gepensioneerde rechter, advocaat en officier van justitie die onder 

begeleiding van flink wat drank en spijzen de grote processen uit de wereldgeschiedenis 

naspelen, denk aan Socrates, Jezus en Jeanne d'Arc. Ze hanteren daarbij hun eigen regels 

en strafmaat, inclusief de mogelijkheid om iemand tot de doodstraf te veroordelen. Misschien 

kan Traps de beklaagde spelen, stelt een van hen voor, dat zou een heel nieuwe dimensie 

toevoegen aan hun spel. Ook daar gaat de vertegenwoordiger gretig op in. Nog voor ze aan 

tafel gaan, neemt de advocaat Traps even apart. Beken nu maar wat je misdaad is, dan kan 

ik je des te beter verdedigen, komt de man meteen ter zake. Maar wanneer Traps zegt dat 

hij niets gedaan heeft, reageert hij gevat: o, gaan we het zo spelen, dat wordt hard tegen 

hard. Wat volgt is een knotsgek verhaal waarin Traps zichzelf een moord aanpraat, zijn 

advocaat zich naar de haren grijpt en de rechter en de officier van justitie een rondedans 

maken bij het nuttigen van een oude cognac. (…) Friedrich Dürrenmatt. De belofte: requiem 

voor de misdaadroman. 7 braillebanden. Boeknummer: 43933. 

Deel 2: ‘Het begin van de lente’ van Penelope Fitzgerald 

Zelf beschouwde de Britse schrijfster Penelope Fitzgerald 'Het begin van de lente' als haar 

beste roman. Het gaat over hoe een man probeert te leven met het onverklaarbare vertrek 



van zijn vrouw. 'In 1913 kostte een treinreis van Moskou naar Londen, met een overstap in 

Warschau, veertien pond, zes shilling en drie penny, en duurde tweeënhalve dag.' Zo opent 

de roman ‘Het begin van de lente’ van Penelope Fitzgerald. Op het eerste gezicht is het een 

nuchtere mededeling, maar Fitzgerald voert de lezer meteen mee naar een tijd met een 

ander levenstempo, verraadt iets over de nauwgezette research die ze bij het schrijven van 

deze roman heeft gedaan, en geeft de opmaat tot het centrale drama in ‘Het begin van de 

lente’. Op een dag in maart 1913 stapt Nellie Reid, samen met haar drie kinderen, in Moskou 

op de trein naar het Westen. Haar man Frank weet van niets. Hoewel hij net als Nellie de 

Britse nationaliteit heeft, is hij geboren en opgegroeid in Moskou, waar hij de drukkerij 

bestiert die zijn vader enkele decennia eerder is begonnen. Niet veel later krijgt Frank het 

bericht dat hij zijn kinderen in een Moskous station dient op te halen. Dolly, de oudste van de 

drie, zegt tegen hem: 'Ze moest ons wel terugsturen, ze had niets aan ons. Ik denk dat u te 

veel van haar heeft gevraagd.' Opmerkelijk wereldwijze woorden voor een tienjarige. 

'Misschien was haar grootste vergissing dat ze getrouwd is', zal Dolly er later aan toevoegen. 

Subtiel roept Fitzgerald zo een sfeer van raadselachtigheid, ja, van een zekere suspense op. 

Met het flegma van de ware Brit besluit Frank dat het dagelijks leven zo veel mogelijk zijn 

normale beloop dient te houden. Hij gaat op zoek naar een gouvernante voor zijn kinderen. 

Aan de hand van die zoektocht en een reeks andere verwikkelingen geeft Fitzgerald een 

levendig en overtuigend beeld van 'lieve, slonzige moeder Moskou' en haar inwoners. ‘Het 

begin van de lente’ beschrijft Moskou aan de vooravond van ingrijpende veranderingen, die 

in deze roman hun schaduwen vooruitwerpen. Maar hoe serieus de thematiek ook is, de 

toon blijft soeverein licht. (…) Penelope Fitzgerald. Het begin van de lente. 10 braillebanden. 

Boeknummer: 43770. 

Deel 3: romans en poëziebundels 

1: Poëziebundels 

Tom Lanoye. Vrij - wij? Uitgave ter gelegenheid van de Poëzieweek 2019. Met zeven 

gedichten zet Tom Lanoye zich volop in op het thema 'vrijheid'. 1 brailleband. Boeknummer: 

17175. 

Joost Zwagerman. Wakend over God. Joost Zwagerman, die leefde van 1963 tot 2015, 

beschrijft de geloofsstrijd van een naamloos blijvend ik, die soms in zijn verbeelding, soms 

letterlijk, met het Opperwezen in gevecht raakt. 3 braillebanden. Boeknummer: 41788. 

Peter Verhelst. Wat ons had kunnen zijn. Uitgave ter gelegenheid van de Poëzieweek 2018. 

Een bundel met tien tedere gedichten. 1 brailleband. Boeknummer: 17002. 

Cees Nooteboom. Monniksoog. Bundeling van 33 losse gedichten, over een dichtersleven, 

over een oer eiland, en over de - misschien wel Oosterse - verstilling die je kunt aantreffen 

op duin, strand en schelpenpad. 2 braillebanden. Boeknummer: 42980. 

2: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Rudi Hermans. Aan de voet van de Langdon Cliffs. Als een man en een vrouw, een tweeling, 

dood worden aangetroffen in een klif is niet duidelijk wat er is gebeurd. 3 braillebanden. 

Boeknummer: 17164. 

Amélie Nothomb. Het doorboorde hart. Vertaald uit het Frans. Een geneeskundestudente die 

zonder liefde is opgegroeid, leert een docente cardiologie kennen. Wanneer die haar dochter 

blijkt te verwaarlozen, neemt hun vriendschap een verrassende wending. 4 braillebanden. 

Boeknummer: 17165. 



Kristin Harmel. Jij kan me helpen. Vertaald uit het Engels. De levens van verschillende 

personen komen samen door gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. 14 braillebanden. 

Boeknummer: 17177. 

Britta Röstlund. Wachten op monsieur Bellivier. Vertaald uit het Zweeds. De Tunesische 

winkeleigenaar Mancebo en de met een depressie kampende journaliste Helena krijgen rond 

hetzelfde moment een opdracht; nieuwsgierig nemen ze beiden deze aan, niet wetende 

waartoe dit zal leiden. 14 braillebanden. Boeknummer: 17178. 

3: Romantische boeken 

Sarah Jio. Eiland in bloei. Vertaald uit het Engels. Als twintiger kon Emily Wilsons leven 

haast niet stuk: ze was een bestsellerschrijfster, getrouwd met een man die zo covermodel 

had kunnen zijn, en er was niets wat hun eeuwige geluk in de weg zou kunnen staan. Tien 

jaar later liggen de kaarten heel anders... 11 braillebanden. Boeknummer: 17183. 

Santa Montefiore. Onder de Italiaanse zon. Vertaald uit het Engels. Een 68-jarige Engelse 

weduwe gaat terug naar Italië waar ze vroeger heeft gewoond en haar grote liefde heeft 

gevonden. 20 braillebanden. Boeknummer: 43544. 

Erica James. Zomerliefde. Vertaald uit het Engels. Een jonge onderwijzeres raakt op Corfu 

gecharmeerd van een Engelse thrillerschrijver. 22 braillebanden. Boeknummer: 43747. 

Marc Levy. PS uit Parijs. Vertaald uit het Frans. Mia, Engelse, succesvol, filmster en 

eenzaam is niet van plan verliefd te worden op Paul, Amerikaan, niet succesvol maar ook 

eenzaam. Het leven heeft echter andere plannen met hen. 13 braillebanden. Boeknummer: 

43846. 

4: Thrillers 

Mary Higgins Clark. Helemaal alleen. Vertaald uit het Engels. Als tijdens een cruise een 

oude dame dood wordt aangetroffen en haar exclusieve collier vermist blijkt, zijn er veel 

verdachten. 9 braillebanden. Boeknummer: 17110. 

Karen Dionne. Dochter van het moeras. Vertaald uit het Engels. Een man ontvoert een 

meisje en houdt haar meer dan 14 jaar gevangen in een onherbergzaam gebied in Amerika. 

Samen krijgen ze een dochter die haar vader adoreert maar langzaam ontdekt wat zijn ware 

aard is. 12 braillebanden. Boeknummer: 17125. 

Sam Hepburn. Haar perfecte leven. Vertaald uit het Engels. De levens van twee Engelse 

vrouwen, elkaars tegenpolen, raken verweven, maar door een reeks mysterieuze 

gebeurtenissen komt er een wreed einde aan de verbondenheid. 16 braillebanden. 

Boeknummer: 17136. 

Agustín Martínez. Meisjes vermist. Vertaald uit het Spaans. Vijf jaar nadat twee meisjes zijn 

ontvoerd, wordt een van hen gewond gevonden bij een auto-ongeluk waarna de politie de 

zaak heropend. 18 braillebanden. Boeknummer: 17137. 

Deel 4: informatieve boeken 

1: Geschiedenis 

Herman Pleij. Geluk!? : van hemelse gave tot hebbeding. Cultuurhistorische verkenning van 

de verschillende perspectieven die mensen hebben op wat geluk voor hen uitmaakt. 3 

braillebanden. Boeknummer: 42959. 



Rena Kornreich Gelissen. Rena's belofte : een Holocaustverhaal over liefde en dapperheid. 

Persoonlijk relaas van een vrouw van Pools-joodse afkomst over hoe ze samen met haar 

zus tijdens de Tweede Wereldoorlog de concentratiekampen Auschwitz en Birkenau 

overleefde. 16 braillebanden. Boeknummer: 43183. 

Lida Winiewicz. De verloren toon. Herinneringen van de Oostenrijkse schrijfster aan haar 

jeugd in Wenen vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. 8 braillebanden. 

Boeknummer: 43907. 

Esther Schreuder. Cupido en Sideron : twee Moren aan het hof van Oranje. In de jaren 

zestig van de achttiende eeuw worden twee zwarte kinderen, Cupido en Sideron, aan de 

toekomstige stadhouder Willem V geschonken, waarschijnlijk door de West-Indische 

Compagnie. 15 braillebanden. Boeknummer: 43185. 

2: Gezondheid 

Kris Van Kerckhoven. Altijd moe & chronische pijn? : genees jezelf van CVS, burn-out, 

migraine en andere uitputtingsziekten. Dit boek is een boeiende wetenschappelijke, maar 

heel begrijpelijke zoektocht naar de wortels van allerlei uitputtingsziekten. 5 braillebanden. 

Boeknummer: 17168. 

Jan Verhulst. Angst na kanker : wat als je bang bent opnieuw ziek te worden. Zelfhulpgids 

voor angst voor de terugkeer van kanker na een aanvankelijke genezing, met adviezen voor 

het reguleren van deze angst en wanneer professionele hulp is gewenst. 10 braillebanden. 

Boeknummer: 43517. 

Danielle Pinedo. Beter worden is niet voor watjes. Briefwisseling van de schrijvers, die 

kanker doorstaan hebben en daarna weer doorgaan met leven. 8 braillebanden. 

Boeknummer: 43753. 

Burkhard Spinnen. De laatste façade : een persoonlijk verhaal over liefde, schuldgevoel en 

dementie. Een zoon vertelt open en integer over de dementie van zijn moeder, geeft 

reflecties daarop en vertelt over zijn ambivalente gevoelens. 7 braillebanden. Boeknummer: 

43243. 

3: Honden 

Sacha Gaus. Oog voor honden : leer emoties en stemmingen begrijpen om gedrag te 

beïnvloeden : revolutionair nieuwe benadering EMRA™. De nieuwe opvoedmethode voor 

honden. Het gaat niet om het probleem, maar om het begrijpen van de emoties en 

stemmingen van je hond! Dat is het nieuwe, baanbrekende inzicht dat in dit boek wordt 

geïntroduceerd en dat al op alle Martin Gausscholen gaat worden toegepast. Opvoeding en 

gedragsproblemen van honden worden nu met deze effectieve benadering aangepakt. 9 

braillebanden. Boeknummer: 43374. 

Bo Söderström. Hoe denkt je hond? : nieuwe inzichten om je viervoeter beter te begrijpen. 

Populairwetenschappelijke informatie over honden, hondengedrag en hondenpsychologie. 

11 braillebanden. Boeknummer: 43999. 

Sandra Dekker. Een hond helpt iedereen. Informatie over o.a. soorten hulphonden, de inzet 

van hulphonden, de opleiding tot hulphond en persoonlijke verhalen van mensen met een 

hulphond. 10 braillebanden. Boeknummer: 43015. 

René Versteegen. Missy impossible : blindengeleidehond - over pokkies en handtasjes. 

Welkom in de wereld van een blindengeleidehond. Een wereld die veel verder gaat dan de 



baas veilig op zijn bestemming af te leveren zonder dat je eindigt op de eerste hulp. Als een 

heuse real-life soap heeft ze twee jaar lang al haar avonturen  beleeft samen met haar baas 

en broertje Bram, in chronologische volgorde opgeschreven. 15 braillebanden. Boeknummer: 

43568. 


