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Deel 1: ‘De blauwe bloem’ van Penelope Fitzgerald 

Angelsaksische schrijvers van historische romans hebben veelal de neiging om de lezer 
onder te dompelen in een bad vol details. De Engelse schrijfster Penelope Fitzgerald, die 
leefde van 1916 tot 2000, laat haar personage binnen één paragraaf een heen- en terugreis 
maken, al hebben haar boeken geenszins een journalistiek karakter. De details die ze geeft, 
roepen een aparte wereld op: 'Terwijl ze samen voortploeterden, verzamelde zich vocht in de 
rand van hun hoed, dat druppelsgewijs van de punt van hun neus viel en van de harige 
uiteinden van de paardenoren, die de dieren naar achteren draaiden als een soort protest 
tegen het weer.'. De grootste schrijvers worden door hun liefhebbers niet zozeer gelezen om 
de verhalen die ze vertellen, maar om de klank van hun stem en om het unieke universum 
dat ze weten te scheppen. Fitzgerald is zo'n schrijfster met een heel karakteristieke toon. Die 
is komisch, ietwat afstandelijk maar nooit kil en dan zit er ook iets dromerigs en onwerelds in 
de mix. Haar personages hebben onhandige trekjes en het is dan ook geen wonder dat ze 
schrijft over de jonge Fritz von Hardenberg, die zich pas in 1798 Novalis ging noemen, 
wanneer het verhaal in de roman al lang is afgelopen. Fitzgerald, die de dagboeken en 
brieven van de betrokkenen bestudeerde, eruit citeert, laat jonge Fritz, zoals de dichter wordt 
genoemd, luidkeels voordragen tussen de tuinbonen. Hij beweert 'het spirituele wezen van 
de dingen' te kunnen zien, maar bouwt nog aan zijn theorieën. Grillig is hij in zijn 
beslissingen, hij overweegt zelfs even om soldaat te worden om op die manier zijn 
romantische neigingen de kop in te drukken. Wanneer hij de twaalfjarige Sophie ontmoet, op 
zijn negentiende, verandert alles. Erasmus, een van Fritz' broers, omschrijft Sophie als 'leeg 
als een nieuwe kan', Fitzgerald noemt haar 'een ware liefhebber van vertier', maar dat alles 
kan de dichter er niet van weerhouden te vallen voor het meisje. ‘De blauwe bloem’ - de titel 
verwijst naar een onvoltooid verhaal van Novalis - heet een biografische roman te zijn, maar 
hij wordt bevolkt door twee families die ondanks al de namen en de bondige stijl uitstekend 
tot leven komen. Enkele gezinsleden zijn zwak van gestel en krijgen ironische tikjes van de 
schrijfster, andere zijn, getuige de dialogen, zelf zeer geestig. Onvergetelijk is Bernhard, een 
van de broers van Fritz, die vroegwijs is en wie niets ontgaat. Fitzgerald is genadeloos 
wanneer ze de dorpsgemeenschap beschrijft. Over de man die met de weduwe van de 
boekhandelaar trouwde en op die manier zijn zaakjes op orde kreeg, klinkt het: 'Natuurlijk 
wist heel Weissenfels dat. Het was precies wat zij onder wijsheid verstonden.' De humor die 
ze over haar personages uitstrooit, is milder. Geleidelijk aan sluipt er melancholie in deze 
roman. Hoe kan het ook anders wanneer je bedenkt hoe het de von Hardenbergs is vergaan. 
Penelope Fitzgerald publiceerde dit boek op haar tachtigste. Het werd een hit in de 
Verenigde Staten waar het de National Book Critics Circle Award won. (…) Penelope 
Fitzgerald. De blauwe bloem. 9 braillebanden. Boeknummer: 16934. 



Deel 2: ‘De babyboomboogie’ van Walter Van den Broeck 
 
Nooit zal Brigitte Bardot weten welke verwoestende rol ze heeft gespeeld in het leven van 
twee Vlaamse jongens, Ronny en Eddy, die elkaar eind jaren vijftig leerden kennen in de 
lerarenopleiding. Allebei wilden ze later zo weinig mogelijk werken maar toch rijk worden. De 
ene meende dat voor elkaar te krijgen door zich op te houden in de nabijheid van 
beroemdheden. De andere wilde gewoon de hele wereld oplichten. Wat als een 
studentengrap begon, ontaardde in een bitse tweestrijd die hun hele verdere leven zou 
bepalen. Van den Broeck leidt ons langs kunsten en letteren, vrouwen en seks, radio en 
reizen, vrouwen en eieren, tenen en vingeren, taxi's en longtransplantaties, bankkluizen en 
ja... zelfs langs Brigitte Bardot. ‘De babyboomboogie’ is een dolle dans, uitgevoerd door de 
uitstervende gouden generatie. (…) Walter Van den Broeck. De babyboomboogie. 12 
braillebanden. Boeknummer: 16940. In Daisy: in voorbereiding. 

Deel 3: Romans 
 

1: Ontwikkelingsromans 
 
Travis Mulhauser. 
In de kou.  
Vertaald uit het Engels. Als de 16-jarige Percy, die genoodzaakt is te werken in plaats van 
naar school te gaan, weer eens op zoek gaat naar haar verslaafde moeder, vindt ze een 
verwaarloosde baby die zij probeert te redden.  
8 braillebanden. Boeknummer: 16733.  
 
Bart Meuleman. 
De jongste zoon.  
Autobiografisch getint relaas van het opgroeien van een gevoelige jongen in een dorp in de 
Kempen. 
11 braillebanden. Boeknummer: 16739. 
 
Pamela Moore. 
Bonbons als ontbijt. 
Vertaald uit het Engels. Het leven en opgroeien van een jong meisje, tussen haar vijftiende 
en zeventiende jaar, te midden van volwassenen in New York en Los Angeles. 
10 braillebanden. Boeknummer: 16930. 
 

2: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 
 
Karel Schoeman. 
Het uur van de engel. 
Vertaald uit het Afrikaans. Aan de mogelijke verschijning van een engel aan een herder in 
Zuid-Afrika in de 19e eeuw wordt jaren later door verschillende mensen verschillend inhoud 
gegeven. 
21 braillebanden. Boeknummer: 16929. 
 
Knud Sønderby. 
Midden in een jazztijd. 
Vertaald uit het Deens. Rechtenstudent Peter Hasvig weet eigenlijk niet wat hij verwacht van 
het leven ? of van zichzelf. Hij voelt zich verdeeld tussen het verlangen naar het simpele 
leventje van zijn kindertijd en de angst om oud te worden zonder het leven te hebben 
geleefd. Ondertussen leeft hij boven zijn stand en versiert hij het mooiste meisje van 



Kopenhagen. Een zorgeloze tijd van bridgen, paardrijden en tennissen breekt aan, die 
tijdens een skivakantie abrupt ten einde komt? 
7 braillebanden. Boeknummer: 16943. 
 
Diane Broeckhoven. 
De poppendokter. 
Twee buurkinderen verliezen elkaar tijdens de Tweede Wereldoorlog uit het oog. Als hij later 
als poppendokter werkt, krijgt hij weer met haar te maken. 
4 braillebanden. Boeknummer: 16945. 
 

3: Romantische boeken 
 
Donatella Rizzati. 
Het geheim van Montmartre. 
Vertaald uit het Italiaans. Nadat ze haar man heeft verloren, vlucht een Italiaanse vrouw naar 
Parijs waar zij nieuwe vriendschappen vindt en oude banden aanhaalt. 
16 braillebanden. Boeknummer: 16873. 
 
Laura Madeleine. 
De patissier van Parijs. 
Vertaald uit het Engels. Als haar grootvader, een geliefd historicus en auteur, is overleden, 
krijgt een jonge vrouw de opdracht zijn archief op te ruimen en stuit zij op geheimen uit het 
verleden. 
12 braillebanden. Boeknummer: 16882. 
 
Danielle Steel. 
Op het eerste gezicht : ze werkt hard voor haar succes, maar durft ze te geloven in de 
liefde? 
Vertaald uit het Engels. De eigenares van een groot modemerk ontmoet in Parijs de man van 
haar dromen, maar hij is getrouwd. 
15 braillebanden. Boeknummer: 16887. 
 
Danielle Steel. 
Een perfect leven : een moeder en dochter overwinnen samen hun problemen. 
Vertaald uit het Engels. Het leven van tv-ster Blaise verandert totaal als haar blinde dochter 
vanwege een ernstige ziekte weer thuis komt wonen. En dat is nog maar het begin van een 
reeks problemen. Kan Blaise er nog bovenop komen? 
12 braillebanden. Boeknummer: 16905. 
 
Fioly Bocca. 
Waar ik ook heen ga. 
Vertaald uit het Italiaans. Twee vrouwen lopen de pelgrimstocht naar Santiago de 
Compostela en verwerken onderweg hun verlies en verdriet. 
6 braillebanden. Boeknummer: 16927. 
 

4: Streek- en familieromans 
 
Sarah Challis. 
Liefde en andere geheimen. 
Vertaald uit het Engels. Als de dochter van een Engelse vrouw haar eerste kind krijgt, maakt 
dit allerlei herinneringen bij de moeder los. 
14 braillebanden. Boeknummer: 16772. 
 
Louis De Bernières. 



Het stof dat van dromen valt. 
Vertaald uit het Engels. Het leven van de gegoede Britse familie McCosh en hun buren 
verandert enorm door en na de Eerste Wereldoorlog. 
11 braillebanden. Boeknummer: 41857. 
 
Kristin Harmel. 
Als we elkaar terugzien. 
Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw in Orlando ontvangt een schilderij met daarop 
afgebeeld haar oma; dit zet haar op het spoor van Duitse krijgsgevangenen in 
interneringskampen in Florida, in 1944. 
14 braillebanden. Boeknummer: 16840. 
 

5: Thrillers 
 
Christoffer Carlsson. 
Besmeurde sneeuw. 
Vertaald uit het Zweeds. Na de moord op een wetenschapper raakt de verslaafde en 
getraumatiseerde rechercheur Leo Junker verstrikt in een duister spel tussen radicaal linkse 
en rechtse groeperingen. 
14 braillebanden. Boeknummer: 16832. 
 
Mikaela Bley. 
Dochter vermist. 
Vertaald uit het Zweeds. Als een 8-jarig meisje in Stockholm spoorloos verdwijnt, bemoeit 
misdaadverslaggeefster Ellen Tamm zich met de zaak en helpt de politie. 
12 braillebanden. Boeknummer: 16837. 
 
Karin Slaughter. 
Mooie meisjes. 
Vertaald uit het Engels. De vrouw van wie de man is doodgestoken, ontdekt dat hij liefhebber 
van snuff movies was; samen met haar zus probeert ze erachter te komen of hij degene was 
die op video vrouwen doodmartelde. 
20 braillebanden. Boeknummer: 16857. 
 
Patrick Conrad. 
Residentie van Artevelde : roman noir. 
Dagelijks kijkt galerijhouder Bernard Steveniers uit op Residentie van Artevelde, een stijlloos 
flatgebouw aan de Antwerpse Minderbroedersrui, vol haast onzichtbare bewoners. Stadsgids 
Castelijns overtuigt Bernard om Arteveldes herkomst te ontdekken en om 's nachts op zoek 
te gaan naar ingangen bij de overburen via de onderaardse ruien. Maar dan verdwijnt 
Castelijns en vertoont Bernard zich niet meer in zijn stamkroeg De Twee B's. Zijn goede 
vriendin Claude de Man, inspecteur bij de Antwerpse recherche, zoekt hem bezorgd thuis op 
en ontdekt zijn gruwelijk verminkte lichaam. 
10 braillebanden. Boeknummer: 16867. 
 
Pieter Aspe. 
Blankenberge blues. 
Aan de winterse kust smeedt een bont allegaartje van mensen een niet-alledaags complot 
nadat een van hen een aangespoelde potvis vond. In het dode dier zien ze namelijk een 
unieke kans om rijk te worden.  
11 braillebanden. Boeknummer: 16869. 


