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Deel 1: De romancyclus ‘De Cazalets’ van Elizabeth Jane Howard 
Maak kennis met een onvergetelijke Engelse familie aan de vooravond van, tijdens en vlak 

na de Tweede Wereldoorlog. Drie generaties Cazalets komen bij elkaar op het 

familielandgoed Home Place, vlak buiten Londen. Daar zullen ze de laatste zonovergoten 

maanden vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog doorbrengen, maar ook de 

donkere tijd tussen 1940 en 1945, en de eerste onzekere jaren van een nieuw tijdperk. 

Elizabeth Jane Howard was een van de grootste schrijvers van het naoorlogse Engeland en 

een van de favorieten van Hilary Mantel, maar haar briljante romans werden vaak 

overschaduwd door haar turbulente privéleven. Howard werd geboren in 1923 in een upper-

middle-class Engels gezin. Op negentienjarige leeftijd trouwde ze met een veel oudere man, 

die zij na de oorlog achterliet met hun pasgeboren dochter – een schandelijke keuze voor 

een vrouw in die tijd. In 1950 debuteerde ze met ‘The Beautiful Visit’, dat prompt bekroond 

werd. In 1965, na een aantal mislukte huwelijken én succesvolle romans, werd ze de tweede 

vrouw van Kingsley Amis. In 1980 verliet ze hem, maar ze bleef contact houden met diens 

zoon Martin. En het was op aanraden van Martin Amis dat Howard in 1982 begon aan een 

romanreeks geënt op haar eigen familiegeschiedenis, de monumentale ‘Cazalet-kronieken’. 

Elizabeth Jane Howard overleed in 2014. De Cazalets zijn rijk geworden door de import van 

tropisch hardhout, eind jaren dertig. Home Place is het landgoed waar drie generaties 

Cazalet altijd samenkomen met kerstmis of in de zomervakanties. De zonen Cazalet werken 

mee in het bedrijf en hebben allemaal vrouwen en kinderen en wonen in Londen. Tijdens de 

vakanties gaan ook de bedienden mee naar Home Place hetgeen veel gedoe met zich 

meebrengt. Elk gezin heeft zo zijn problemen, met hun huwelijk, minnaressen en/of kinderen. 

Maar dan ontstaat er een gespannen politieke situatie in Europa en dreigt Engeland in de 

oorlog betrokken te raken. Ziehier de vier eerste delen: 

1. Lichte jaren. De leden van een florerend familiebedrijf in hout brengen in 1938 hun 

zomervakantie zorgeloos door op het ouderlijk landgoed in Sussex. 22 braillebanden. 

Boeknummer: 17166. Speelduur: 19 uur. Boeknummer: 25902. 



2. Aftellen. Tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog verschanst de familie zich op het 

platteland om de verschrikkingen van het oorlogsgeweld in Londen te ontwijken. 24 

braillebanden. Boeknummer: 17081. Speelduur: 20 uur. Boeknummer: 26029. 

3. Verwarring. De Tweede Wereldoorlog heeft een verwoestend effect op diverse leden van 

de familie en op hun specifieke manier van leven. 20 braillebanden. Boeknummer: 17185. 

Speelduur: 17 uur. Boeknummer: 27180. 

4. Bevrijding. Na het eind van de Tweede Wereldoorlog zoeken drie generaties van de 

familie hun weg in een snel veranderende maatschappij. 30 braillebanden. Boeknummer: 

44172. Speelduur: 21 uur. Boeknummer: 27606. 

Deel 2 : ‘De dag van de doden’ van Nicci French 

Een bestelwagen ramt de gevel van een winkel. Er vallen doden. Vreemd genoeg blijkt de 
chauffeur van de wagen al een week dood. Wat later vindt de politie op Hampstead Heath 
een dode op een brandstapel. Intussen krijgt een jonge student criminologie het wel erg 
gevaarlijke idee ingefluisterd om een scriptie over Frieda Klein te schrijven, de beroemde 
psychoanalytica die de voorbije jaren bij heel wat vreemde moordzaken betrokken raakte en 
rond wie altijd een zweem van schuld hangt. Maar Frieda is onvindbaar. Nu haar aartsvijand 
Dean Reeve eindelijk de onderwereld heeft verlaten, duikt zij onder. Niet omdat haar eigen 
leven in gevaar is, wel omdat ze de wereld van Dean Reeve moet redden. Tot zover het 
verhaal van de nieuwe Nicci French, de laatste met Frieda Klein, en een ingenieus saluut 
aan de mensen die in de voorbije boeken een rol van betekenis hadden, van bouwvakker 
Jozef, die ooit door Kleins plafond donderde, tot de verliefde politie-inspecteur Karlsson. 
Nicci Gerard en Sean French debuteerden in 1997 met ‘Het geheugenspel’ en voelen 
ondanks hun fikse schrijftempo nog steeds zo fris en knisperend aan als toen. 
Psychoanalytica Frieda Klein blijft een sterk personage. Wat ze zelf denkt, weet je niet. Ze 
laat vooral andere mensen zichzelf ontdekken en stelt hen in staat om opnieuw lief te 
hebben. Dat straalt dan toch weer af op Klein, die – na een verkrachting en de zelfmoord van 
haar vader – leert dat kwetsbaarheid en overleven uiteindelijk hand in hand gaan. Het boek 
‘De dag van de doden’ zit vol prikkelende mythologie: de strijd tussen licht en duisternis, het 
kolkende, giftige en onzichtbare onderbewustzijn dat door de ondergrondse rivieren van 
Londen wordt verbeeld en de wereld van de levenden. Nicci French tilt het putdeksel voor je 
op, maar biedt ook troost tegen het onbekende en vreesachtige met versgemaakte soep en 
een flink glas whisky. (…) Nicci French. De dag van de doden. 20 braillebanden. 
Boeknummer: 43582. Speelduur: 12 uur. Boeknummer: 26031. 

Deel 3: Romans 

1: Detectives 

Jos Pierreux. Niets erger dan spijt. Na de aanslagen in Parijs is in België terreurdreiging 

niveau 3 uitgeroepen als inspecteur Luk Borré in Knokke op zoek is naar de verkrachter van 

twee tienermeisjes en ook persoonlijke zorgen heeft om zijn hoogbejaarde moeder. 15 

braillebanden. Boeknummer: 17225. 

James Patterson. De zestiende verleiding. Vertaald uit het Engels. Een bommenlegger en 

een seriemoordenaar lopen los in San Francisco en het is aan Lindsay Boxer om beiden op 

te sporen en onschadelijk te maken. 13 braillebanden. Boeknummer: 43337. 

Jo Nesbø. De vleermuisman. Vertaald uit het Noors. Een Noorse politieman wordt naar 

Sydney gestuurd om zijn collega's bij te staan bij het oplossen van een moord op een Noorse 

jonge vrouw. 23 braillebanden. Boeknummer: 43510. 



Sue Grafton. Y. Vertaald uit het Engels. Detective Kinsey Millhone wordt ingeschakeld bij 

een chantagezaak rond een tien jaar eerder gemaakt pornofilmpje. 24 braillebanden. 

Boeknummer: 43709. 

2: Novellen 

Arnon Grunberg. Het tweede bestand. Vervolg op Het bestand. Lilian is zwanger, wat zij 

echter eerder als een virus beschouwt, en trekt weer in bij haar moeder. 2 braillebanden. 

Boeknummer: 42790. 

Margot Vanderstraeten. Het zusje van de buurvrouw. Een Marokkaans meisje heeft een 

complexe relatie met eten. 3 braillebanden. Boeknummer: 17100. 

Mariëtte Brink. Dimensie onbekend. Een studente treft in een grot op een tropisch eiland een 

stokoude man aan die nog nooit buiten die grot is geweest en probeert hem duidelijk te 

maken hoe mooi het buiten is. 5 braillebanden. Boeknummer: 43370. 

Khaled Hosseini. Bede aan de zee. Vertaald uit het Engels. Op 2 september 2015 spoelde 

de driejarige Alan Kurdi aan op de Turkse kust. Zijn familie deed een poging Syrië te 

ontvluchten en veiligheid te vinden in Europa. 1 brailleband. Boeknummer: 44071. 

3: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Celeste Ng. Kleine brandjes overal. Vertaald uit het Engels. In een kleine gemeenschap in 

de VS leidt de komst van een fotografe met haar dochter tot grote spanningen binnen een 

gezin. 15 braillebanden. Boeknummer: 17227. 

Benedict Wells. Becks laatste zomer. Vertaald uit het Duits. De 35-jarige leraar Beck wilde 

eigenlijk muzikant worden. Als een van zijn leerlingen, Rauli, een fantastische gitarist en 

tekstschrijver blijkt te zijn, denkt hij zijn droom alsnog te kunen verwezenlijken als 

mentor/manager. Zijn tot dan toe saaie leventje maakt plotseling een totale ommekeer. 13 

braillebanden. Boeknummer: 17234. 

Rene Denfeld. Het sneeuwmeisje. Vertaald uit het Engels. Drie jaar na de verdwijning van 

een klein meisje in de Rocky Mountains gaat een lokaal opgegroeide privédetective in de 

wildernis naar haar op zoek, waarbij ook haar eigen verborgen verleden bovenkomt. 10 

braillebanden. Boeknummer: 17172. 

Tommy Wieringa. De heilige Rita. Een vijftiger die met zijn vader in een uitgestorven dorpje 

in Oost-Nederland woont, raakt na een overval op zijn beste vriend uit balans. 12 

braillebanden. Boeknummer: 43237. 

Jenny Erpenbeck. Gaan, ging, gegaan. Vertaald uit het Duits. Een emeritus professor in de 

klassieke filologie trekt zich het lot aan van tien Afrikaanse vluchtelingen die in Berlijn in 

hongerstaking zijn gegaan. 16 braillebanden. Boeknummer: 43242. 

José Saramago. Hellebaarden. Vertaald uit het Portugees. Bevat ook: Aantekeningen over 

Hellebaarden in het dagboek van José Saramago. 4 braillebanden. Boeknummer: 43257. 

Charlotte Mutsaers. Harnas van Hansaplast. De enige broer van Charlotte Mutsaers was een 

kluizenaar, te slim en onaangepast voor deze wereld. Bij het leegruimen van zijn huis - waar 

ze samen opgroeiden - treft Charlotte een weergaloze puinhoop aan. En uiteindelijk een 

mannetje van Hansaplast. 10 braillebanden. Boeknummer: 43283. 



John Boyne. Wat het hart verwoest. Vertaald uit het Engels. Het zeventig jaar omspannende 

levensverhaal van een homoseksuele jongen en later volwassen man uit Dublin, dat zich ook 

deels in Amsterdam en New York afspeelt. 34 braillebanden. Boeknummer: 43286. 

Nadeem Aslam. De gouden legende. Vertaald uit het Engels. De liefdesgeschiedenis van 

een christenmeisje en een moslimjongen in een door islamitisch extremisme verscheurd 

Pakistan. 18 braillebanden. Boeknummer: 43324. 

Orhan Pamuk. De vrouw met het rode haar. Vertaald uit het Turks. Een man die vreest als 

jongen zijn werkgever, die een vaderfiguur voor hem was, te hebben gedood en destijds ook 

in de liefde is ingewijd door een oudere, roodharige vrouw, ziet zich jaren later met de 

gevolgen geconfronteerd. 13 braillebanden. Boeknummer: 43336. 

4: Thrillers 

Bram Dehouck. Witte raaf. De komst van de charmante maar ook manipulatieve nieuwe 

collega Nick zorgt voor veel spanningen bij Stephanie. 9 braillebanden. Boeknummer: 

17214. 

Simone Van der Vlugt. De doorbraak. Een jonge vrouw loopt weg van huis vanwege haar 

tirannieke vader en breekt door als zangeres. Als het mis loopt in haar nieuwe leven gaat ze 

op zoek naar haar broer, de enige met wie ze een goede band had. 12 braillebanden. 

Boeknummer: 42912. 

Linda Van Rijn. Zomerhuis. Tijdens een gezinsvakantie wordt Eva's ergste nachtmerrie 

waarheid. 10 braillebanden. Boeknummer: 42928. 

Tibor Rode. Het Mona Lisa-virus. Vertaald uit het Duits. De speurtocht van een Amerikaanse 

neuro-esthetica naar haar verdwenen dochter leidt haar naar Europa en een complot rond de 

Mona Lisa. 23 braillebanden. Boeknummer: 43008. 

Deel 4: informatieve boeken 

1: Gezondheid 

Jan Terlouw. Natuurlijk. De natuur is in gevaar. De klimaatverandering is een feit. Het is niet 

te laat, maar het is wel de hoogste tijd voor drastische maatregelen. 'Natuurlijk' is een ode 

aan de natuur en vurig pleidooi om de aarde in betere staat achter te laten voor volgende 

generaties. 3 braillebanden. Boeknummer: 43344. 

Marco Visscher. Ecomodernisme : het nieuwe denken over groen en groei. Bundel met 

bijdragen van onderzoekers en (wetenschaps)journalisten voor een nieuw milieudebat over 

duurzaamheid en ontwikkeling. 17 braillebanden. Boeknummer: 43354. 

Nina Brochmann. Het wonder daaronder : alles over de vagina. Informatief boek over de 

vrouwelijke anatomie, de G-spot, PMS, hygiëne en nog veel meer. 20 braillebanden. 

Boeknummer: 43533. 

Leen Dendievel. Asem. Persoonlijk verslag door de Belgische actrice en schrijfster over haar 

angst- en paniekaanvallen en haar strijd daartegen. 6 braillebanden. Boeknummer: 17215. 

Anne Drake. Doe het zelf! : ecologie op hoge hakken. Uitgebreide lifestylegids vol tips voor 

een duurzame en ecologische leefwijze. 3 braillebanden. Boeknummer: 17193. 



2: Landen, volkeren en reizen 

Ron Moerenhout. Laatste boot naar Sint-Helena : een ode aan een van de meest afgelegen 

eilanden ter wereld. Verslag van een bootreis naar het eiland Sint-Helena, op zoek naar 

sporen van de Nederlandse bezetting in de zeventiende eeuw. 13 braillebanden. 

Boeknummer: 43295. 

Rik Felderhof. Reisgids voor levensgenieters. Reisbeschrijving van autoreis van Maastricht 

naar St-Tropez, waarin twee vrienden herinneringen ophalen uit hun jeugd en vertellen over 

wat ze onderweg tegenkomen. 14 braillebanden. Boeknummer: 43610. 

Korné Versluis. De rare reisgids : Nederland in 99 schandalen. Korte verhalen over kleine en 

grote schandalen in de Nederlandse geschiedenis. 11 braillebanden. Boeknummer: 43326. 

Caroline Van Ommeren. Dwarrelende bloesem, knipperend neonlicht : verhalen uit Tokio. 

Verhalen over de cultuur, geschiedenis en ontmoetingen met inwoners van Tokio. 9 

braillebanden. Boeknummer: 42939. 

3: Natuur, planten en dieren 

Arnout Hauben. Leve de Zoologie : ontroerende verhalen over mensen en dieren. Arnout 

Hauben gaat op ontdekkingsreis in de Antwerpse zoo. Hij praat met verzorgers en 

onderzoekers en vertelt verhalen over mens en dier, heden en verleden. 4 braillebanden. 

Boeknummer: 17106. 

Sarah Devos. Het bosboek. Hoe herken je een eik of giftige paddenstoel? Hoe klinkt een 

kraai en hoe verschilt dat van een roek? Maak kennis met planten, bomen, dieren (en hun 

sporen) die je in het bos kunt tegenkomen. 1 brailleband. Boeknummer: 43223. 

Jennifer Ackerman. De genialiteit van vogels. De genialiteit van vogels is belangrijk om wat 

het ons vertelt over vogels, maar ook over het menselijk vernuft dat betrokken is bij het 

ontrafelen van de raadsels van het vogelbrein. Het is een boek vol kennis en verwondering 

en een bevestiging van de verbluffende complexiteit van onze wereld. 22 braillebanden. 

Boeknummer: 42993. 

Jean-Pierre Geelen. Spotvogels : een vrolijke veldgids over vogels en vogelaars. Deels 

eerder verschenen columns in briefvorm waarin de auteurs hun liefde voor vogels, vogel-

kijken en mede-vogelaars belichten. 7 braillebanden. Boeknummer: 43752. 

4: Politiek  

Kristof Calvo. Leve politiek : tijd voor progressieve onbescheidenheid. Met dit boek wil 

Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo mensen opnieuw warm maken voor het politieke 

bedrijf, dat hij efficiënter wil maken door te snoeien in het aantal parlementen. Calvo pleit 

voor meer assertiviteit bij de progressieven. Die kunnen verkiezingen winnen, als ze van de 

strijd tegen de ongelijkheid het speerpunt maken. 10 braillebanden. Boeknummer: 17218. 

Miet Smet. Ik kijk alleen vooruit : mijn leven als politica. Vluchtelingen, leefmilieu, 

vrouwenrechten, werkgelegenheid, Europa ... Thema's die vandaag meer dan ooit de 

actualiteit beheersen maar ook de politieke loopbaan van Miet Smet kleurden. In dit boek 

blikt de 75-jarige Minister van Staat terug op haar leven en werk als baanbrekende politica 

en icoon van emancipatie. Teruggrijpend naar de voorbije decennia toont ze zich als 

parlementslid en minister op tal van domeinen een politieke pionier, en een rolmodel voor 

velen, binnen en buiten de politiek. 7 braillebanden. Boeknummer: 17208. 



Ildar Dadin. Schreeuw in de stilte : mijn strijd tegen Vladimir Poetin. Persoonlijk relaas van de 

Russische activist die strijdt voor democratie in Rusland en dat met gevangenschap en 

foltering heeft moeten bekopen. 7 braillebanden. Boeknummer: 17217. 


