
1 
 

Onder de Vingers: de braille-aanwinsten van onze 
bibliotheek 

Inhoud 
DEEL 1: ‘DE RUS’ VAN HANS FABER ................................................................................................. 1 

DEEL 2: ‘VERLATEN OORDEN: DE NATUUR NA DE MENS’ VAN CAL FLYN ................................. 2 

DEEL 3: ROMANS .................................................................................................................................. 2 

1: Chicklit ................................................................................................................ 2 

2: Detectives ........................................................................................................... 3 

3: Historische romans ............................................................................................. 3 

4: Ontwikkelingsromans .......................................................................................... 4 

5: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn ............................................. 4 

6: Streek- en familieromans .................................................................................... 5 

7: Thrillers ............................................................................................................... 5 

8: Waargebeurd ...................................................................................................... 6 

DEEL 4: INFORMATIEVE BOEKEN ...................................................................................................... 6 

1: Filosofie ............................................................................................................... 6 

2: Gezondheid ......................................................................................................... 6 

3: Klimaat ................................................................................................................ 6 

4: Kunst en vrije tijd ................................................................................................. 6 

5: Natuur, planten en dieren .................................................................................... 7 

6: Politiek ................................................................................................................ 7 

 

Deel 1: ‘De Rus’ van Hans Faber 
 
‘De Rus’ is het eerste deel van een nieuwe boeiende thrillerserie, een kruising tussen 
Baantjer en Stieg Larsson. 
 
Vince van Zandt, dé misdaadverslaggever van Nederland, leest in een nieuwsbericht 
dat er een Russische man gevonden is in de Prinsengracht. De politie gaat uit van 
een ongeluk, maar de dood van de man intrigeert Vince. Ondanks het feit dat zijn 
hoofdredacteur niks in het verhaal ziet, gaat Vince op onderzoek uit. Carla, de healer 
die hij regelmatig bezoekt, waarschuwt hem zelfs voor gevaar. Gevaar dat van twee 
kanten komt. Hij weet de identiteit van de Rus te achterhalen, maar als hij door krijgt 
in wat voor slangenkuil hij terecht is gekomen, vraagt hij zich af waarom hij zo koppig 
is geweest. 
 
Ook de brailleversie van deel 2 ‘De minister’ voegden we trouwens recent toe aan 
onze collectie. Daarin onderzoekt Vince van Zandt de moord op een jonge 
dierenactiviste.  
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Hans Faber was journalist voor onder meer de Volkskrant en Het Financieele 
Dagblad. Hij is tegenwoordig copywriter en eigenaar van een communicatiebureau. 
 
Hans Faber. De Rus. Deel 1 van de Vince Van Zandt-reeks.  
17 braillebanden. Boeknummer: 46555. 
 
Hans Faber. De minister. Deel 2 van de Vince Van Zandt-reeks.  
18 braillebanden. Boeknummer: 46556. 

Deel 2: ‘Verlaten oorden: de natuur na de mens’ van 
Cal Flyn 
 
In ‘Verlaten oorden’ onderzoekt de Schotse journaliste Cal Flyn hoe onze planeet 
eruit zal zien als zij niet meer door mensen is bewoond. In dit even beklemmende als 
schitterende boek reist ze naar door de mens verlaten plekken: overwoekerde 
gebouwen en kermisattracties bij Tsjernobyl, verlaten mijngebieden, in de steek 
gelaten eilanden bij Schotland, spookwijken van Detroit. Allemaal plaatsen die 
indringend laten zien hoe de wereld eruitziet als de mens er verdwenen is. Elk 
hoofdstuk begint met een beschrijving van de plek, de vervallen architectuur, de 
natuur, de geschiedenis: een ontplofte kerncentrale, oorlog, vervuiling, economisch 
verval. Flyn confronteert je met onze, vaak vernietigende aanwezigheid. Toch is 
‘Verlaten oorden’ geen somber boek. Integendeel. In beeldende taal tovert Cal Flyn 
de ongelooflijke herstelkracht van de natuur voor ogen en laat ze zien hoe de 
biodiversiteit floreert als de mens zijn biezen heeft gepakt.  
 
‘Verlaten oorden’ is een confronterend boek, maar biedt bovenal een magnifiek 
verteld verhaal van troost en hoop voor mens, plant en dier. 
 
Cal Flyn. Verlaten oorden: de natuur na de mens. Vertaald uit het Engels.  
19 braillebanden. Boeknummer: 46562. 

Deel 3: Romans 

1: Chicklit 

Katie Fforde. Levenslessen. Vertaald uit het Engels. Nadat een jonge carrièrevrouw 
bij een promotie gepasseerd is, zegt ze haar baan en haar huwelijk op en begint een 
nieuw avontuur als kokkin op een hotelboot.  
19 braillebanden. Boeknummer: 46552. 
 

Katie Fforde. Kunst- en vliegwerk. Vertaald uit het Engels. Ook verschenen onder 
de titel Een huis vol liefde. Drie vrouwen, die teleurgesteld zijn in de liefde, weten hun 
tragisch lot met humor om te buigen. 
20 braillebanden. Boeknummer: 46553. 
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2: Detectives  

Jessica Fellowes. Diana. Vertaald uit het Engels. Deel 3 in de reeks ‘De Mitford-
moorden’. Het kamermeisje van een gegoede familie probeert samen met een 
bevriende politieman de waarheid achter een aantal onverklaarbare 
overlijdensgevallen te ontrafelen. 
15 braillebanden. Boeknummer: 46557. 
 
Peter Römer. De Cock en de eenzame dood. Deel van de Baantjer-reeks. Als een 
71-jarige vrouw vermoord in haar bed wordt aangetroffen, gaan rechercheur De Cock 
en zijn collega Vledder op onderzoek uit.  
8 braillebanden. Boeknummer: 46558. 
 
Leon Donna. Duister water. Vertaald uit het Engels. Deel van de Guido Brunetti-
reeks. Commissario Brunetti en zijn collega Claudia Griffoni onderzoeken de ware 
toedracht van een motorongeluk van een man die bij een waterzuiveringsbedrijf in 
Venetië werkte. 
16 braillebanden. Boeknummer: 46559. 
 
Mario Giordano. Tante Poldi en de Siciliaanse leeuwen. Vertaald uit het Duits.  
Deel 1 van de Tante Poldi-reeks. Als tante Poldi naar Sicilië verhuist en daar van 
haar nieuwe leven probeert te genieten, wordt ze geconfronteerd met een 
vermissingszaak. 
16 braillebanden. Boeknummer: 46568. 

3: Historische romans 

Julius Schellens. Oproer in de Kempen 1798-1830. Aan het begin van de 19e 
eeuw neemt de Belgische Adriaan deel aan de strijd tegen de Nederlanders voor een 
onafhankelijk België en raakt hij, tegen de zin van zijn familie, gegrepen door zijn 
liefde voor Machteld.  
6 braillebanden. Boeknummer: 17532. 
 
Jess Walter. De nietige miljoenen. Vertaald uit het Engels. Begin twintigste eeuw 
proberen vakbonden de slechte situatie van seizoenarbeiders te verbeteren maar ze 
worden met geweld tegengehouden door rijke fabrikanten. 
15 braillebanden. Boeknummer: 17546. 
 
Manuela Piemonte. De kinderkolonie. Vertaald uit het Italiaans. Wanneer drie 
zusjes in 1940 in een Italiaans vakantiekamp belanden, blijkt al snel dat ze onderdeel 
zijn van de propagandamachine van dictator Mussolini waaruit ontsnappen 
onmogelijk is. 
17 braillebanden. Boeknummer: 46516. 
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4: Ontwikkelingsromans 

Benedict Wells. Hard land. Vertaald uit het Duits. Sam (15) is verlegen en heeft een 
angststoornis. In de zomer van 1985 vindt hij een baantje in de bioscoop en maakt hij 
nieuwe vrienden; het rijkeluiszoontje Cameron, de gekleurde sportieveling Brandon 
en de tomboy Kristie, op wie hij een oogje heeft. 
13 braillebanden. Boeknummer: 46527. 

5: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn  

Carmen Korn. Tijd om opnieuw te beginnen. Vertaald uit het Duits. Deel 2 van de 
reeks ‘Vier vrouwen, vier families, één eeuw’. De lotgevallen van vier vriendinnen 
tussen 1949 en 1969 in Hamburg. 
21 braillebanden. Boeknummer: 17548. 
 
Ayelet Gundar-Goshen. Leugenaar. Vertaald uit het Hebreeuws. Nuphar is een 17-
jarige Israëlische scholiere. Ze heeft een bijbaantje in een ijssalon. Daar beschuldigt 
ze, ten onrechte, een bekende televisiester van aanranding. Terwijl hij in de 
gevangenis zit, staat Nuphar in de schijnwerpers. Ze raakt verstrikt in een web van 
leugens. 
10 braillebanden. Boeknummer: 17556. 
 
Sarah Moss. Zomerwater. Vertaald uit het Engels. Een aantal mensen van 
verschillende leeftijd en herkomst brengt hun vakantie door op een vakantiepark op 
het eiland Barra bij Schotland. Het regent elke dag en niemand zoekt contact met 
elkaar totdat er brand uitbreekt en iedereen te hulp schiet. 
6 braillebanden. Boeknummer: 17558. 
 
Santa Montefiore. Valentina's laatste reis. Vertaald uit het Engels. Een jonge 
vrouw gaat in Italië op zoek naar haar achtergrond, waarover haar vader en 
stiefmoeder haar nooit iets hebben willen vertellen. 
21 braillebanden. Boeknummer: 46517. 
 
Marianne Cronin. De honderd jaar van Lenni en Margot. Vertaald uit het Engels. 
In een ziekenhuis sluiten de 17-jarige Lenni en de 83-jarige Margot vriendschap voor 
de rest van hun leven. 
15 braillebanden. Boeknummer: 46519. 
 
K. Schippers. Nu je het zegt. De wereld bestaat uit honderdduizenden min of meer 
losse details, maar zien we ook 'de ruimte tussen de dingen'? De schrijver, in Londen 
op zoek naar een adres, zoekt op een speelse, onwetenschappelijke en intuïtieve 
manier naar de verbanden en de essentie. 
6 braillebanden. Boeknummer: 46525. 
 
R.C. Sherriff. Twee weken weg. Vertaald uit het Engels. Een doorsnee Engels 
gezin - vader, moeder en drie kinderen - gaat rond 1935 voor twee weken op 
vakantie aan zee. 
16 braillebanden. Boeknummer: 46537. 
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Elsa Morante. Het eiland van Arturo. Vertaald uit het Italiaans. Bekroond met de 
Premio Strega, 1957. Op het eiland Procida in de baai van Napels wordt de knaap 
Arturo volwassen. 
23 braillebanden. Boeknummer: 46566. 
 
Tjeerd Langstraat. Evi. Een man krijgt hulp van een ex-rechercheur bij de zoektocht 
naar zijn vermiste dochter die haar zelfmoord per brief aan hem heeft aangekondigd. 
9 braillebanden. Boeknummer: 46569. 

6: Streek- en familieromans  

Clare Marchant. De geheimen van Saffron Hall. Vertaald uit het Engels. Om het 
verdriet om haar doodgeboren kind te verwerken, woont een jonge vrouw tijdelijk bij 
haar opa in zijn landhuis; hier ontdekt zij een boek van een vrouw die rond 1538 in 
het huis woonde.  
14 braillebanden. Boeknummer: 17525. 

7: Thrillers  

Hans Faber. De Rus. Deel 1 van de Vince Van Zandt-reeks. Een 
misdaadverslaggever leest dat het lichaam van een Russische man uit de 
Prinsengracht is gevist en hoewel de politie het als een ongeluk afdoet, denkt hij aan 
moord en gaat op onderzoek uit. 
17 braillebanden. Boeknummer: 46555. 
 
Hans Faber. De minister. Deel 2 van de Vince Van Zandt-reeks. Misdaadjournalist 
Van Zandt onderzoekt de moord op een dierenactiviste in een omgeving waar 
diverse belangen sterk met elkaar zijn verstrengeld. 
18 braillebanden. Boeknummer: 46556. 
 
Alex Pavesi. Het achtste boek. Vertaald uit het Engels. Een redactrice bezoekt een 
teruggetrokken levende schrijver om een heruitgave te bespreken van een door hem 
lang geleden geschreven bundel misdaadverhalen. 
16 braillebanden. Boeknummer: 46526. 
 
Anya Niewierra. Vrij uitzicht. Een succesvolle vastgoedmakelaarster wordt tijdens 
een vakantie in Frankrijk geconfronteerd met een duister geheim rondom op 
raadselachtige wijze verdwenen vrouwen. 
21 braillebanden. Boeknummer: 46528. 
 
Suzanne Vermeer. Dwaalspoor. Deel 2 van de Lauren Martens-reeks. Wanneer 
haar man om het leven komt tijdens de zomervakantie, denk de politie aan een 
tragisch ongeval. Maar Sylvia weet dat dat niet waar is...  
8 braillebanden. Boeknummer: 46534. 
 
Linda Van Rijn. Provence. De dag na de bruiloft van Leila en Bram, is de 
bruidegom spoorloos verdwenen. 
6 braillebanden. Boeknummer: 46539. 
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Esther Verhoef. Rendez-vous. Een echtpaar verkoopt hun huis in Nederland om in 
Zuid-Frankrijk opnieuw te beginnen, maar dat pakt anders uit dan ze dachten. 
16 braillebanden. Boeknummer: 46540. 
 
Nicci French. De verborgen glimlach. Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw die 
de relatie met haar nieuwe vriend vanwege zijn gedrag heeft verbroken, ontdekt 
korte tijd later dat hij een relatie met haar zusje heeft. 
16 braillebanden. Boeknummer: 46541. 

8: Waargebeurd  

Emmanuel Carrère. De tegenstander. Vertaald uit het Frans. Begin 1993 vermoordt 
Jean-Claude Romand zijn vrouw, twee kinderen en ouders. Geïntrigeerd volgt de 
auteur de rechtszaak, begint een intrigerende correspondentie met Romand en 
schrijft een fascinerend verslag dat leest als een thriller. 
8 braillebanden. Boeknummer: 46536. 

Deel 4: Informatieve boeken  

1: Filosofie  

Mirjam van der Vegt. De kracht van rust: 8 tegendraadse lessen over werk en 
het goede leven. Praktische lessen vanuit een Christelijke invalshoek voor het 
ontwikkelen van een nieuwe levenshouding met meer rust. 
9 braillebanden. Boeknummer: 46570. 

2: Gezondheid 

Samefko Ludidi. De dr. Ludidi vastenmethode: intermittent fasting: 
verantwoord vasten voor iedereen: val af, reset je lijf en krijg grip op je 
gezondheid. Hoewel vasten in eerste instantie streng klinkt, blijkt niets minder waar. 
Dr. Ludidi ontwikkelde een methode om intermittent fasting (onderbroken vasten) 
voor iedereen toegankelijk te maken. Of je nu wilt afvallen, gezonder wilt leven of je 
sportprestaties wilt verbeteren: onderbroken vasten kan in alle soorten en maten. 
15 braillebanden. Boeknummer: 46515. 

3: Klimaat  

Mark Lynas. Zes graden. Vertaald uit het Engels. Beschrijving van verschillende 
wetenschappelijke scenario's wanneer de temperatuur op aarde met 6 graden zou 
stijgen. 
15 braillebanden. Boeknummer: 17524. 

4: Kunst en vrije tijd 

Jan Brokken. Met musici: elf portretten. Interviews (van 1981 tot 1985) met musici 
die een vooraanstaande plaats innemen in het internationale concertleven.  
12 braillebanden. Boeknummer: 46549. 
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5: Natuur, planten en dieren  

Cal Flyn. Verlaten oorden: de natuur na de mens. Vertaald uit het Engels. Verslag 
van reizen naar door de mens verlaten en vervallen (schand)plekken op aarde en de 
herstelkracht van de natuur aldaar. 
19 braillebanden. Boeknummer: 46562. 
 
Caspar Janssen. Het bijenbalkon: van een kaal terras naar een zoemende 
balkonjungle. Verslag van hoe de auteur en journalist als leek zijn balkon wist om te 
toveren tot een bloemen- en insectenparadijs, met informatie over gebruikte planten 
en waargenomen soorten vogels en insecten. 
7 braillebanden. Boeknummer: 46564. 

6: Politiek 

Henk Schulte Nordholt. Is China nog te stoppen?: hoe een virus de wereldorde 
verandert. Analyse van de drijfveren van het streven van de almachtige Chinese 
leider Xi Jinping naar Chinese wereldsuprematie tegen het midden van de 21ste 
eeuw. 
5 braillebanden. Boeknummer: 46550. 


