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Deel 1: ‘Grand Hotel Europa’ van Ilja Leonard Pfeijffer  
Groot, groter, grootst. In al zijn facetten ademt ‘Grand Hotel Europa’ van Ilja Leonard Pfeijffer 

een zekere hybris. Van de chique titel tot het dwingende volume, van de uiterst welluidende 

stijl tot het brede thematische armgebaar: branie en bravoure zijn bij de Nederlandse 

inwoner van Genua standaard inbegrepen. Pfeijffer is er eens goed voor gaan zitten, aan zijn 

schrijftafeltje op de Piazza delle Erbe. Wat krijgt de lezer in dit vijfgangenmenu zoal op zijn 

bord? Hij offreert ons een roman over het in zijn voegen krakende Europa en over een jacht 

op een Caravaggio-schilderij, met als baseline de schipbreuk lijdende liefde van een 

'schrijver' - Ilja genaamd - voor de blauwbloedige kunsthistorica Clio. Er wordt wat afgetafeld 

en gereisd, met breedvoerige uiteenzettingen over de uitwassen van het massatoerisme, 

tegen het decor van het overspoelde Venetië. Is de Dogenstad met haar façadisme en hang 

naar het verleden het ultieme voorbeeld van wat Europa te wachten staat: een lot als 

historisch pretpark? Met een terugblikkende hoofdfiguur die zich verschanst in een 

afbladderend luxehotel, lijkt dat onontkoombaar. Of komt de toekomst uit de migratie? 

Pfeijffer giet zijn exposés in een uitwaaierend epos en raamverhaal met opnieuw dat 

vertrouwde haasje-over tussen pose en authenticiteit én een heilzame dosis zelfspot. (…) Ilja 

Leonard Pfeijffer. Grand Hotel Europa. 33 braillebanden. Boeknummer: 44297. Speelduur: 

20 uur. Boeknummer: 27608.  

Deel 2: ‘Ons huis staat in brand’ van Greta Thunberg 
Op achtjarige leeftijd zag Greta Thunberg een documentaire over de klimaatcrisis en vroeg 

zich af: "Hoe komt het dat niemand hierover praat? Hoe komt het dat volwassenen en politici 

überhaupt nog over iets anders kunnen praten?' Greta raakte neerslachtig en weigerde lange 

tijd te eten. Ze kwam in een lang proces van ziekenhuisbezoeken en behandelingen terecht 

en werd uiteindelijk gediagnosticeerd met Asperger. Nadat Greta hersteld is, gaat ze zich 

obsessief verdiepen in het klimaatvraagstuk. Ze krijgt haar ouders zo ver hun leven om te 

gooien: haar moeder zegt haar baan op zodat ze niet meer hoeft te vliegen, de familie koopt 

een elektrische auto, gaat vegetarisch eten en verandert haar consumptiepatroon drastisch. 

‘Ons huis staat in brand’ is het verhaal van een gezin dat, aangevuurd door hun dochter, laat 



zien wat we zelf kunnen doen – voor een betere wereld, en voor de toekomst van onze 

kinderen. (…) Greta Thunberg. Ons huis staat in brand: een gezin en de toekomst van onze 

planeet. 12 braillebanden. Boeknummer: 44848. 

Deel 3: romans 

1: Autobiografische romans 

Stefan Zweig. De wereld van gisteren : herinneringen van een Europeaan. Vertaald uit het 

Duits. Beschouwingen van de Oostenrijkse auteur (1881-1942) over het leven in Europa en 

m.n. Oostenrijk in de eerste decennia van de 20e eeuw. 19 braillebanden. Boeknummer: 

17304. 

Hans Dorrestijn. Het rimpelperspectief : hoe overleef ik de oude dag? Dorrestijn mijmert over 

zijn jeugd, de vergankelijkheid, het naderend einde en over alle vrienden en kennissen die 

hem reeds zijn voorgegaan. 10 braillebanden. Boeknummer: 44121. 

Mensje Van Keulen. Neerslag van een huwelijk : dagboek 1977-1979. Dagboek van de 

Nederlandse schrijfster (1946) over de jaren 1977-1979. 9 braillebanden. Boeknummer: 

44406. 

Steinunn Sigurdardóttir. Heida : schaapherder aan de rand van de wereld. Vertaald uit het 

IJslands. Een IJslandse vrouw runt een schapenboerderij en gaat in de politiek om te 

voorkomen dat er een energiecentrale op haar land komt te staan. 12 braillebanden. 

Boeknummer: 44430. 

2: Novellen 

Jan Herman Brinks. De vrouw in het medaillon. Wanneer een journalist een medaillon op 

een begraafplaats ziet en later naar Rusland reist om onderzoek te doen naar de 

leefomstandigheden daar, hoort hij een verhaal over de Tweede Wereldoorlog en ontdekt hij 

een familiegeheim. 5 braillebanden. Boeknummer: 44115. 

Denis Johnson. Treindromen. Vertaald uit het Engels. Na het verlies van zijn vrouw en kind 

trekt een dagloner zich begin 20e eeuw terug als kluizenaar in een zelfgebouwde hut in de 

natuur van Idaho. 4 braillebanden. Boeknummer: 44241.  

Jan Siebelink. Jas van belofte. Als Arthur met hoge snelheid per ambulance naar het 

ziekenhuis wordt gebracht, is hij er zeker van dat hij bezig is het leven te verlaten. Al bijna 

vanaf de andere zijde overziet hij wat hij achterlaat, en vraagt zich af of het genoeg is. Een 

ode aan een vriendschap, een vader en het schrijven. 4 braillebanden. Boeknummer: 44458.  

Marianne Grandia. Lichtval. Na veertien jaar dreigt het huwelijk van Thijs en Jolanda op de 

klippen te lopen; bij een mediator blikken ze op hun huwelijk terug. 4 braillebanden. 

Boeknummer: 44461. 

3: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Paul Van Vliet. Brieven aan God en andere mensen. In dit boek toont Paul van Vliet een 

man, die leven en dood, armoede, liefde, vriendschap, God en de oorlog onder ogen ziet op 

een directe, geestige en diepzinnige manier. 8 braillebanden. Boeknummer: 44253. 

Remco Campert en Kees van Kooten. Aanelkaar. Boek gemaakt aan de hand van de 

correspondentie tussen beide heren, waarin vele gezamenlijke herinneringen beschreven 

worden. 5 braillebanden. Boeknummer: 44477. 



Robert Menasse. De hoofdstad. Bekroond met de Deutscher Buchpreis. Vertaald uit het 

Duits. Aan de hand van het handelen van Martin Susman, ambtenaar op de afdeling Cultuur 

van de EU die het 50-jarig jubileum van de Europese Commissie moet organiseren, wordt 

niet zonder ironie getoond hoe het persoonlijke en het politieke onvermijdelijk met elkaar 

verweven zijn in het Brusselse ambtenarenapparaat. 20 braillebanden. Boeknummer: 44082.  

Frank Westerman. Wij, de mens. Filosofische wereldreis van de Maasvallei tot op de 

vulkaanhellingen van Indonesië. 13 braillebanden. Boeknummer: 44144.  

Kader Abdolah. Het pad van de gele slippers. In Het pad van de gele slippers volgen we het 

leven van een filmmaker, afkomstig uit een traditioneel Perzische familie, in een tijdperk van 

revolutie en verraad. 14 braillebanden. Boeknummer: 44166. 

A.F.Th. Van der Heijden. Mooi doodliggen. De oorlogsverslaggever Haandrikman gaat, 

nadat zijn vriend Moerasjko de Russen misleid heeft door fake news, door met zijn 

onderzoek naar de toedracht van "MX17". 19 braillebanden. Boeknummer: 44198.  

Melba Escobar De Nogales. De schoonheidssalon. Vertaald uit het Spaans. Een vrouw die in 

een schoonheidssalon in Bogotá werkt, krijgt van veel vrouwelijke klanten uit alle sociale 

lagen intieme zaken te horen wat haar duur komt te staan. 10 braillebanden. Boeknummer: 

44299. 

Marjolijn Uitzinger. Verloren in Berlijn. Als journaliste Sam Coorenvaar een verhaal over 

dwangadoptie in de DDR wil schrijven, is dat de aanzet tot een reeks moorden die 

aanvankelijk niets met elkaar te maken lijken te hebben. 14 braillebanden. Boeknummer: 

44373.  

Jan Terlouw. De 90ste verjaardag van Louis van Roosgaarde. Voor Louis van Roosgaarde 

wordt een groot feest georganiseerd. Maar waarom wil niet iedereen komen? En is de oude 

Louis van Roosgaarde wel zo integer als hij altijd deed voorkomen? 13 braillebanden. 

Boeknummer: 44560. 

Vonne Van der Meer. Vindeling. Een vrouw, in 1956 met haar moeder gevlucht uit Hongarije, 

raakt in haar nieuwe vaderland in de ban van het vinden. 9 braillebanden. Boeknummer: 

44580.  

4: Thrillers 

Ingar Johnsrud. Zij die gaan. Vertaald uit het Noors. Als hoofdinspecteur Fredrik Beier 

bewusteloos voor het huis van zijn ex wordt gevonden, denkt iedereen aan een 

zelfmoordpoging, maar later blijkt dat er iets anders aan de hand is. 24 braillebanden. 

Boeknummer: 43314. 

Sam Bourne. Complot tegen de president. Vertaald uit het Engels. Witte Huismedewerker 

Maggie Costello ontrafelt onder gevaarlijke omstandigheden een complot tegen de door haar 

gehate president en moet kiezen tussen de waarheid vertellen of het landsbelang dienen. 19 

braillebanden. Boeknummer: 43332. 

John Grisham. De oplichters. Vertaald uit het Engels. Drie studenten maken 

noodgedwongen een metamorfose door van gewone studenten in gehaaide oplichters. 18 

braillebanden. Boeknummer: 43350.  

Chris Houtman. Akte van berouw : intrige en verraad in het hart van het Vaticaan. Met een 

opmerkelijke volledige inhoudelijke kennis over belangrijke facetten van het leven in het 

Vaticaan schetst Houtman een leefgemeenschap waarin de grootste actuele problemen een 

plaats krijgen. 16 braillebanden. Boeknummer: 43366.  



Arnaldur Indriðason. Operatie Napoleon. Vertaald uit het IJslands. Als het Amerikaanse leger 

op IJsland een zoektocht opzet naar een in de Tweede Wereldoorlog neergestort Duits 

gevechtsvliegtuig, is dat met veel geheimzinnigheid omgeven en verdwijnt een jongen die op 

de operatie was gestuit. 16 braillebanden. Boeknummer: 43369.  

Andrew Gross. Alleen hij. Vertaald uit het Engels. Een Pool wordt door de Amerikanen naar 

Auschwitz gestuurd om binnen drie dagen een professor te bevrijden die een eind aan de 

Tweede Wereldoorlog kan maken. 21 braillebanden. Boeknummer: 43371.  

Deel 4: Informatieve boeken 

1: Eten en drinken 

Stef Mintiens. Opnieuw echt eten : wat kunnen we nog eten in een wereld van 

voedingsrages en fabels? Feiten en weetjes van een natuurarts over gezonde voeding. 9 

braillebanden. Boeknummer: 17299.  

Karin Luiten. Het grote ovenhandboek. Handboek oven bevat naast tips en handigheidjes 

ruim 150 recepten, met de helft hartige en de helft zoete recepten. 12 braillebanden. 

Boeknummer: 44102. 

Isabel Boerdam. De hippe vegetariër. Vegetarische recepten met allerlei 

variatiemogelijkheden, tips voor goede kant-en-klaar producten om het kookproces te 

versnellen en adressen van hippe vegetarische restaurants. 10 braillebanden. Boeknummer: 

44366. 

2: Geschiedenis 

Janny Van Der Heijden. Dineren aan de gracht : aan tafel bij Van Loon. Geschiedenis van de 

diners die in de negentiende eeuw in het woonhuis van de familie Van Loon aan de 

Amsterdamse Keizersgracht werden gehouden. 11 braillebanden. Boeknummer: 44615.  

Willem Otterspeer. De kleine Huizinga : de klassieker Herfsttij der middeleeuwen 

samengevat. Analyse van 'Herfsttij der Middeleeuwen'. Waarom het zo'n fascinerend boek is 

en waarom het raadsel van Huizinga tegelijk het raadsel van het lezen en het leven is. 3 

braillebanden. Boeknummer: 44888.  

Huib Leeuwenberg. De Reformatie : breuk in de Europese geschiedenis en cultuur. Dit boek 

behandelt in een twintigtal artikelen alle aspecten van de Reformatie. 22 braillebanden. 

Boeknummer: 44233.  

3: De Verenigde Staten 

Michelle Obama. Mijn verhaal: becoming. Memoires van de eerste Afro-Amerikaanse first-

lady Michelle Obama. 27 braillebanden. Boeknummer: 44140.  

Bob Woodward. Angst: Trump in het Witte Huis. Aan de hand van verslagen, dagboeken, 

documenten en honderden uren van interviews met primaire bronnen beschrijft Woodward 

de gang van zaken in het Witte Huis, en de manier waarop de president besluiten neemt 

over binnen- en buitenlandse kwesties. 24 braillebanden. Boeknummer: 44103.  

Michael Wolff. Vuur en woede: in het Witte Huis van Trump. Boek vol onthullingen over 

Donald Trump, de verkiezingen en de staf van het Witte Huis. Het betreft een 

ongeautoriseerde biografie. 21 braillebanden. Boeknummer: 43329.  



Michael Wolff. Staat van beleg : Trump onder vuur. Vervolg van 'Vuur en woede' over een 

presidentschap dat van bijna elke denkbare kant onder vuur genomen wordt. 21 

braillebanden. Boeknummer: 44811.  

Ivo Daalder. De lege troon: hoe Amerika afstand doet van zijn rol als wereldleider. Scherpe 

analyse van de wijze waarop president Trump de rol van Amerika als wereldleider 

verkwanselt. 19 braillebanden. Boeknummer: 44486. 


