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Deel 1: ‘De laatste neanderthaler’ van Claire Cameron  
In de nadagen van de neanderthalers probeert een jonge, zwangere neandertalervrouw te 

overleven, nadat haar familie uit elkaar is gevallen en ze op zoek is naar soortgenoten om 

een strenge winter en hongersnood te kunnen overleven. Meer dan 40.000 jaar later vindt 

een zwangere archeologe een graf waarin een neanderthaler naast een homo sapiens ligt 

begraven. Hiermee worden de theorieën van de archeologe over het vreedzaam samenleven 

van deze twee soorten en een veel hogere ontwikkeling van de neanderthaler dan 

doorgaans wordt aangenomen, verder bevestigd. ‘De laatste neanderthaler’ van de 

Canadese schrijfster Claire Cameron is een krachtig en fascinerend verhaal over de 

overeenkomsten en verschillen tussen twee vrouwen uit twee zo ver uit elkaar liggende 

werelden. Vrijwel zonder ongeloofwaardig te worden, schetst de auteur een gedegen beeld 

van de natuur en de daarin levende en overlevende mens van zo lang geleden, zich 

baserend op de meest recente antropologische en archeologische vondsten en 

onderzoeken. (…) Claire Cameron. De laatste neanderthaler. 12 braillebanden. 

Boeknummer: 17134. Speelduur: 11 uur. Boeknummer: 25886 

Deel 2: ‘Liefde verkennen’ van Hilary Mantel 
Drie meisjes worden volwassen in de jaren zeventig en tachtig wanneer ze van hun 

kloosterschool overstappen naar het universitaire wereldje in Londen, waar anorexia nervosa 

een van hun grootste problemen is. Citaat: ‘Je bent maar eenmaal jong, zeggen ze, maar 

duurt dat niet vreselijk lang? Jaren langer dan je kunt verdragen.' In Hilary Mantels roman 

'Liefde verkennen' (uit 1995, maar nu pas vertaald) zit Carmel McBain, 'enig kind van oude 

ouders', een jeugd van keurige armoe uit. Haar moeder benadrukt wanneer het maar kan dat 

vader 'niet zomaar een kantoorbediende' is. Maar dat is hij toch echt, en als dat zo blijft, is 

het aan de intelligente Carmel om er wél uit te springen. Ze moet examen doen voor een 

beurs, zodat ze naar school kan tussen rijke meisjes met tennisrackets en fluwelen hoedjes. 

Daarna volgt een degelijke en opnieuw gesubsidieerde universitaire studie. Daarmee kan 

Carmel worden waar haar moeder van droomt. Zo iemand als de dochter van de tandarts, 

die haar nu nog niet ziet staan. Iemand die een man zal vinden die niet zomaar een 

kantoorbediende is. Zelf wordt Carmel liever premier. De parallel met staatsman Thomas 

Cromwell, hoofdpersoon van Mantels 'Wolf Hall' en 'Het boek Henry' (het slotdeel van de 

trilogie is in de maak), is eenvoudig te trekken. Hoeveel macht Cromwell ook verwierf, hoe 

hecht bevriend hij ook was met koning Henry VIII, uiteindelijk bleef hij iemand zonder 

stamboom. Een Niemand. Er zitten ruim vier eeuwen tussen, maar in de jaren zestig van 

'Liefde verkennen' is de basis nog precies hetzelfde. Je raakt nooit uit het vakje waar je bij je 



geboorte in bent gestopt. Je hebt jongens en meisjes. Je hebt rijke kinderen en arme. 

Katholieke en anglicaanse. Lelijke en mooie. Mensen die het leven makkelijk valt, of moeilijk. 

De uitersten naderen elkaar maar zelden. Eén persoon uit haar leven is lastig in een hokje te 

plaatsen. Het is Karina, een meisje uit de buurt waarmee Carmel op de lagere school min of 

meer verplicht vriendschap sluit. Karina is een sfinx. In haar uit het Oostblok afkomstige 

familie heeft een onbekend drama plaatsgevonden. Het gezin is arm, en toch is er altijd geld. 

Ze lijkt zielig, maar komt wanneer het uitkomt slinks uit de hoek. Veel liever gaat Carmel om 

met Julianne, een gul en openhartig meisje van goede komaf. Maar juist die vriendschap legt 

duidelijk bloot wie ze zelf is. Wie altijd ingeperkt geleefd heeft, wordt niet ineens spontaan. Al 

helemaal niet als je het je niet kan veroorloven. Aan de universiteit kan Carmel één panty per 

week betalen en net genoeg papier om haar college-aantekeningen te maken - als ze klein 

schrijft. Ze bezuinigt op eten. De stad in met vriendinnen zit er al helemaal niet meer in. (…) 

Hilary Mantel. Liefde verkennen. 10 braillebanden. Boeknummer: 17147. Speelduur: 8 uur. 

Boeknummer: 26495. 

Deel 3: romans 

1: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Mike McCormack. Dag der zielen. Bekroond met de Goldsmiths prize. Vertaald uit het 

Engels. De westkust van Ierland, 2 november 2008. De maand van Allerzielen is 

aangebroken; vader, echtgenoot en civiel ingenieur Marcus Conway zit aan de keukentafel, 

wachtend op zijn gezin. Terwijl in de verte de Angelusklok luidt overdenkt hij zijn leven. Zijn 

gedachten dwalen af naar zijn vrouw en kinderen, zijn jeugd, zijn werk, en naar de financiële 

crisis die Ierland en de rest van de wereld teistert. 11 braillebanden. Boeknummer: 17103. 

Johan Swinnen. Happening: de aanslag in de Inno. Een tiener verliest bij een terroristische 

aanslag op een warenhuis in Brussel zijn beide ouders. 14 braillebanden. Boeknummer: 

17117. 

Rachel Wells. Kat over de vloer. Vertaald uit het Engels. Het was een gewone straat, waar 

heel verschillende mensen woonden. Sommige vriendelijk, andere nors, sommige 

bemoeizuchtig, andere teruggetrokken. Totdat Alfie kwam, het grijze katje dat het leven van 

de bewoners voorgoed zou veranderen. Er is een nieuw gezin in de straat komen wonen, 

waar iets geks mee is. Alfie weet niet precies wat, maar wat hij wel weet is dat hij moet 

ingrijpen voor het te laat is. 9 braillebanden. Boeknummer: 17127. 

Marnix Peeters. In elke vrouw schuilt haar moeder. Een Vlaamse gravin, die met een bonte 

groep metgezellen in een gele minibus door Vlaanderen trekt, roept heftige reacties op bij 

bekrompen burgers en racistische politieagenten. 9 braillebanden. Boeknummer: 17121. 

2: Thrillers 

Nora Roberts. Bij zonsondergang. Vertaald uit het Engels. Als een vrouw na 25 jaar 

opgesloten en mishandeld te zijn geweest, terugkeert naar haar familieranch in Montana is 

de angst groot, want de dader loopt nog steeds rond. 21 braillebanden. Boeknummer: 

17066. 

Petra Spark. Artikel 13. In 2054, wanneer het in België strafbaar is niet goed voor jezelf te 

zorgen, neemt een moeder haar dochter mee naar een illegale club om haar te laten 

proeven van vrijheid. 12 braillebanden. Boeknummer: 17071. 



Paul Jacobs. De moordenaarsclub. Nadat Thomas Breens tijdens zijn inwijdingsceremonie 

bij een exclusieve vereniging van misdaadschrijvers getuige is van een echte moord, wordt 

hij kort daarop zelf met de dood bedreigd. 11 braillebanden. Boeknummer: 17072. 

Jack Coughlin. Dodelijk bedrog. Vertaald uit het Engels. Kyle Swanson en zijn vriendin en 

CIA-agente Lauren Carson worden ingezet bij een geheime operatie in Pakistan, maar 

Swanson wordt daarbij gevangengenomen door de Taliban. 15 braillebanden. Boeknummer: 

17076. 

3: Waargebeurd 

Maarten Van Heems. Hallo mijn slaaf, alles goed ? : berichten uit Mali, een opgewekt land in 

crisis. Persoonlijk verslag van een Nederlandse ontwikkelingswerker van een tweejarig 

verblijf in het West-Afrikaanse land Mali. 9 braillebanden. Boeknummer: 42639. 

Tim Bauerschmidt. Driving Miss Norma : het inspirerende, waargebeurde verhaal van de 90-

jarige vrouw die voor het avontuur koos. Vertaald uit het Engels. Persoonlijk verslag door 

haar zoon en schoondochter over het laatste levensjaar van een negentigjarige vrouw, bij 

wie kanker werd geconstateerd, maar die niet voor behandeling koos en in plaats daarvan 

besloot een reis per kampeerauto door de Verenigde Staten te maken met haar familie. 11 

braillebanden. Boeknummer: 17005. 

Dion Leonard. Mijn reis met Gobi : het waargebeurde verhaal van een klein hondje en een 

lange tocht door de woestijn. Vertaald uit het Engels. Marathonloper Dion Leonard reist de 

wereld rond om aan zware ultramarathons deel te nemen. In de Gobiwoestijn ontmoet hij 

Gobi, een zwerfhond. Hij besluit om het bijzondere hondje mee te nemen naar huis. 9 

braillebanden. Boeknummer: 17138. 

4: Boeken voor jongvolwassenen 

Jack Cheng. Ik zie je in de kosmos. Vertaald uit het Engels. Alex woont alleen met zijn 

moeder, die de hele dag televisie kijkt, en zijn hond Carl Sagan. Alex wil zijn iPod de ruimte 

insturen. Als hij op een festival voor amateurastronomen zijn zelfgebouwde raket wil 

lanceren, begint een onverwachte reis. 10 braillebanden. Boeknummer: 17046.  

Kathelijn Vervarcke. Tot de zon aan de horizon vriest. Doordat de moeder van Chinouk een 

psychose heeft, gaat het met Chinouk niet goed op school. Ze krijgt een buddy, Lander, die 

een moeder met dezelfde stoornis heeft. Er ontstaat al snel een vertrouwensband. 9 

braillebanden. Boeknummer: 17099. 

Luc Descamps. Gewoon leven. De ouders van Romy zijn erg gespannen. Romy is bang dat 

ze gaan scheiden. Maar dan blijkt dat haar moeder ernstig ziek is. Gelukkig heeft ze haar 

vriend Seppe bij wie ze altijd terecht kan. 6 braillebanden. Boeknummer: 17116. 

Nell De Smedt. Circe. Fiona sluit vriendschap met het meisje Circe. Op een ochtend wordt 

ze wakker in een psychiatrische inrichting en weet niet wat er gebeurd is. Wie is de 

mysterieuze Circe? 11 braillebanden. Boeknummer: 17120. 

Ilse De Keyzer. Graf DK62. Een beroemde egyptoloog onderneemt met vier studenten een 

studiereis naar het graf van Toetanchamon, waar nog lang niet alle ruimtes zijn onderzocht. 

Maar al snel gebeuren er vreemde dingen. Worden ze achtervolgd door de vloek van 

Toetanchamon? 7 braillebanden. Boeknummer: 17130.  


