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Deel 1: ‘Schijngestalten’ van Staf Schoeters 

In 1998 was Staf Schoeters de eerste laureaat van de Hercule Poirotprijs met de uitstekende 

historische misdaadroman ‘De Schaduw van de Adelaar’. Sindsdien publiceerde Schoeters 

historische boeken, romans en thrillers maar ook enkele werken over opvallende 

begraafplaatsen. In zijn nieuwe actuele thriller, ‘Schijngestalten’, speelt de opportunistische 

journalist Enzo Marsman de hoofdrol. Het verhaal begint in september 2001. Marsman hoort 

van de aanslagen op de Twin Towers en maakt een flauwe grap. Voor hij het goed en wel 

beseft, wordt hij zelf ondervraagd. Even later is hij zowaar informant voor de 

inlichtingendiensten. Het verhaal krijgt een bizarre wending als hij zich bekeert tot de islam 

en infiltreert in het extremistische milieu. Actueel is ‘Schijngestalten’ zeker, want Marsman 

discussieert met allerlei mensen over de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de 

21ste eeuw. Dat Schoeters een zwak voor geschiedenis heeft, is een understatement. Hij 

laat Marsman columns schrijven waarin hij hedendaagse tendensen linkt aan historische 

gebeurtenissen. (…)  Staf Schoeters. Schijngestalten. 13 braillebanden. Boeknummer: 

17128. Speelduur: 11 uur. Boeknummer: 26407. 

Deel 2: ‘Riskante relaties’ van Choderlos de Laclos. 

Grensoverschrijdend gedrag is van alle tijden. De libertijnen wisten er alles van. Alleen 

deden achttiende-eeuwers niet aan aangebrande sms'jes, maar schreven ze elkaar 

bladzijdenlange epistels. Je had ze in soorten, van Crébillon fils over Casanova tot de 

markies de Sade en Choderlos de Laclos. De Belgische prins Charles-Joseph de Ligne, zelf 

ook een libertijn, had voor deze laatste geen goed woord over, want in ‘Les liaisons 

dangereuses’ is verleiden een cerebrale aangelegenheid en berekening was deze casanova 

ten enenmale vreemd. Hoe dan ook, om liefde gaat het niet in de briefroman die Frankrijk in 

1782 op stelten zette. Een beetje libertijn is het om het veroveren te doen en precies daarom 

is het boek ‘Riskante relaties’, de titel van de gloednieuwe vertaling van Martin de Haan, zo 

goed gekozen. Tot nu toe bestonden van de roman van Laclos drie Nederlandse versies, 

waarvan die van Adriaan Morriën uit 1954, bekroond met de Martinus Nijhoffprijs, als 

standaardvertaling gold. De titels luidden steevast ‘Gevaarlijke liefde’ en ‘Gevaarlijke 

hartstochten’, maar daar was het de auteur dus niet om te doen. De eerste en enige roman 

van Pierre Ambroise Choderlos de Laclos, die leefde van 1741 tot 1803, was oorspronkelijk 

uitgegeven op een schamele tweeduizend exemplaren, maar werd in recordtijd een 

schandaalsucces. Het was een kruising tussen een briefroman en een libertijnse roman, 



twee genres die in de pruikentijd uitstekend gedijden, en de immorele inhoud deed de rest. 

Bijna 250 jaar na datum fascineert het boek nog steeds. Het is maar liefst zeven keer 

verfilmd. Wanneer madame de Volanges haar dochter Cécile uithuwelijkt, zint de 

gewetenloze marquise de Merteuil onmiddellijk op een nieuw libertijns huzarenstukje. De 

markiezin heeft een uitstaande rekening te vereffenen met de aanstaande echtgenoot en 

haar broeder in het k waad, de vicomte de Valmont, heeft nog een appeltje te schillen met de 

moeder van de bruid. De zaak is dus gauw beklonken. De onnozele Cécile is een 

gemakkelijke prooi en aan de verovering van dit domme blondje valt dan ook weinig eer te 

behalen, maar Valmonts echte doelwit is de deugdzame madame de Tourvel, 'behalve 

preuts ook nog eens vroom'. Na een maandenlange belegering zal ook zij vallen op het veld 

van oneer, want de vicomte geeft een heel eigen invulling aan het begrip verleiding. Zijn 

slachtoffers zullen het tot hun schade en schande ondervinden. Het verhaal wordt 

voortgestuwd door de schurkenstreken van het duivelse duo, dat een wedstrijdje houdt in 

verdorvenheid. Tot de twee hoofdrolspelers finaal tegenover elkaar komen te staan, de boel 

escaleert en boontje om zijn spreekwoordelijke loontje komt. Was de roman bedoeld als 

afschrikwekkend voorbeeld of was het stiekem een handleiding om deugdzame mensen op 

het slechte pad te brengen? Zelfs de tijdgenoten van Laclos waren het daar niet over eens. 

Was de moraal van het verhaal dat libertijnen niet deugen, dat verstandshuwelijken nergens 

goed voor zijn, dat het verstandig is om jonge meisjes seksuele opvoeding te geven of dat je 

compromitterende brieven maar beter meteen kunt verbranden? Het boek heeft de 

intrigerende meerduidigheid die de betere roman eigen is. Behalve een wonder van 

ambiguïteit is het een ijzersterk staaltje van achttiende-eeuwse briefschrijfkunst. En dat is het 

dankzij de voortreffelijke vertaling van Martin de Haan nog steeds. (…) Choderlos de Laclos. 

Riskante relaties. 19 braillebanden. Boeknummer: 17114. 

Deel 3: romans 

1: Historische romans 

Heather Morris. 

De tatoeëerder van Auschwitz : het waargebeurde verhaal van de uitzonderlijke liefde tussen 

gevangene 32407 en 34902. 

Vertaald uit het Engels. Een jonge Joodse man denkt zijn familie te kunnen redden door 

zichzelf op te offeren, maar wat hij daardoor in Auschwitz moest doen om zichzelf te redden, 

had niemand ooit kunnen voorzien. 

10 braillebanden. Boeknummer: 17034. 

Lydia Verbeeck. 

Vingervlug. 

Vervolg op De kleurendief. Met zogeheten geluksbotjes in hun kleding hopen de mannen van 

Lier in 1813 te ontsnappen aan de inlijving bij de troepen van Napoleon, maar als die botjes 

afkomstig blijken van vermoorde baby’s gaat een kleurmeester in een katoenbedrijf op 

onderzoek uit. 

11 braillebanden. Boeknummer: 17101. 

Maggie Leffler. 

De vrouw die in de wolken leefde. 

Vertaald uit het Engels. Een 87-jarige Amerikaanse vrouw die in de Tweede Wereldoorlog 

pilote was, vraagt een 15-jarig half-Joods meisje haar memoires uit te typen wat resulteert in 

een vriendschap met bijzondere gevolgen.  

13 braillebanden. Boeknummer: 17126. 



2: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Zita Theunynck. 

Het wordt spectaculair. Beloofd. 

Een jonge vrouw uit Antwerpen raakt in de trein brieven kwijt die het verhaal vertellen van 

een mislukte liefde. 

10 braillebanden. Boeknummer: 17073. 

Nadia Dala. 

De biecht. 

Een ontslagen, depressieve journaliste krijgt hoop op een comeback als ze wordt gevraagd 

haar oudere zus, die in de gevangenis zit, te interviewen, maar het interview maakt oud zeer 

los. 

3 braillebanden. Boeknummer: 17078. 

Riikka Pulkkinen. 

De beste van alle mogelijke werelden. 

Vertaald uit het Fins. Als een jonge actrice de hoofdrol krijgt in een toneelstuk over de val 

van de muur in Berlijn, wordt ze geconfronteerd met een tragedie uit haar jeugd. 

15 braillebanden. Boeknummer: 17086. 

Marica Bodrozic. 

Kersenhout en oude gevoelens. 

Bekroond met de European Union Prize for Literature. Vertaald uit het Duits. Een vrouw 

denkt terug aan een verloren liefde en haar jeugd in het door oorlog verscheurde 

Joegoslavië.  

8 braillebanden. Boeknummer: 17097. 

3: Spionageromans 

Barry Eisler. 

Opgejaagd. 

Vertaald uit het Engels. Een medewerkster van de NSA ontdekt dat de directeur van deze 

spionageorganisatie betrokken is bij de dood van diverse journalisten en klokkenluiders. 

21 braillebanden. Boeknummer: 42559. 

Thomas Engström. 

Ten zuiden van de hel. 

Vertaald uit het Zweeds. De voormalig Oost-Duitse dubbelspion Ludwig Licht wordt door zijn 

ex-baas bij de CIA ingezet om in de VS te infiltreren in een gevaarlijke extreem-rechtse 

organisatie. 

17 braillebanden. Boeknummer: 42871. 

Viet Thanh Nguyen. 

De sympathisant. 

Bekroond met de Pulitzer Prize for Fiction. Vertaald uit het Engels. Als in Vietnam de oorlog 

in alle hevigheid woedt en de Vietcong oprukt naar Saigon krijgt een revolutionaire 

Vietnamese officier van de communisten de opdracht de Zuid-Vietnamezen te bespioneren. 

20 braillebanden. Boeknummer: 17079. 

4: Thrillers 

Wim Belaen. 

Het Venetiaans concerto. 

Een onbekende partituur van Mozart komt in de handen van een Engelse Lord die het 



concerto in wereldpremière wil laten gaan in Venetië maar twee opvoeringen later in London, 

zijn tot dan toe onbekende dochter Amalia als soliste wil introduceren. 

24 braillebanden. Boeknummer: 17044. 

Sarah Naughton. 

Leugenaar. 

Vertaald uit het Engels. Na jaren geen contact met haar familie te hebben gehad, ontvangt 

Mags een alarmerend telefoontje. Haar broer Abe ligt zwaargewond in het ziekenhuis en 

niemand weet wat er precies is gebeurd. Mags ontmoet de verloofde van Abe, Jody, een 

labiele vrouw die niet weet wat ze moet doen zonder Abe. Mags was eigenlijk van plan zo 

snel mogelijk weer te vertrekken, maar er zijn teveel raadsels om Abe heen... 

13 braillebanden. Boeknummer: 17029. 

Clare Mackintosh. 

Ik zie jou. 

Vertaald uit het Engels. Een vrouw in Londen ontdekt haar foto in een datingrubriek in de 

krant en als de vrouwen in die rubriek achter elkaar worden aangevallen, gaat ze op zoek 

naar de dader die haar moet kunnen zien. 

17 braillebanden. Boeknummer: 17037. 

Belinda Bauer. 

De duistere kant. 

Vertaald uit het Engels. Een man met een trauma uit zijn kinderjaren vermoordt minder 

valide mensen in zijn omgeving. 

15 braillebanden. Boeknummer: 17041. 


