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Deel 1: ‘De spionne’ van Jean Echenoz  

Jean Echenoz geeft een hilarische kijk op de Noord-Koreaanse interne keuken. Met een 
Franse matahari in de hoofdrol. De dagen van Kim Jong-un zijn geteld, meldde onlangs een 
Noord-Koreaanse ex-diplomaat. Alsof de opperste leider nog niet genoeg aan zijn 
gekortwiekte hoofd had, wordt hij in de jongste roman van Jean Echenoz ongenadig in zijn 
hemd gezet. ‘De spionne’ is een parodie op de spionageroman, een kunst waarin deze 
Franse schrijver zijn gelijke niet kent. ‘Cherokee’, een parodie op de speurdersroman, 
leverde hem in 1983 de Prix Médicis op, en ‘Ik ben weg’ werd in 1999 gehonoreerd met de 
Prix Goncourt. Na drie beknopte biografische romans, over Maurice Ravel, Emil Zátopek en 
Nikola Tesla, stortte hij zich met ‘14’ onvervaard in de Eerste Wereldoorlog, maar nu keert hij 
terug naar zijn eerste liefde. ‘De spionne’ pendelt vrolijk heen en weer tussen drie locaties en 
gunt ons een blik in de Noord-Koreaanse interne keuken, een dynastie van bijna 
theocratische tirannen. Generaal Bourgeaud heeft een vrouw nodig, zo vernemen we in de 
eerste zin. Geen echtgenote, maar een spionne, om de Koreanen te jennen. Zijn keuze valt 
op een voormalig zangeresje. Constance wordt ontvoerd vlakbij het Parijse kerkhof van 
Passy en overgebracht naar het departement Creuse. Er wordt losgeld geëist van haar 
echtgenoot, maar die heeft geen zin in betalen, na alles wat ze hem al heeft gekost. Veel 
liever begint Lou Tausk een affaire met Nadine Alcover, de knappe assistente van zijn 
juridisch adviseur Hubert, tevens zijn halfbroer. De regie van het hele verhaal is in handen 
van de generaal en zijn kompaan Paul Objat, die ook de casting en de rolverdeling verzorgt. 
Dat is bepaald geen sinecure, want door deze krankzinnige geschiedenis wandelen tientallen 
malloten met de gekste namen, pseudoniemen en codenamen: bankovervallers met een 
wereldhit op hun naam, depressieve tekstschrijvers die zich voor de Parijse metro gooien, 
uiterst voorkomende maar klunzige ontvoerders en een corpulente crimineel met een 
moedervlek in de vorm van Nieuw-Guinea. Deze kleurrijke types veranderen van identiteit 
alsof het niets is en onderhouden de onwaarschijnlijkste dwarsverbanden, want de wereld 
van Echenoz is klein. Het hoeft geen betoog dat het even duurt voor iedereen netjes is 
thuisgebracht, aangezien telkens nieuwe aspecten van hun leven en werken worden 
blootgewoeld. Na een spoedcursus Noord-Korea reist onze matahari eindelijk af naar de 
Democratische Volksrepubliek, om er de orde te verstoren. In het kielzog van Constance 
maken we kennis met de opperste leider himself: “Massief en gebuikt, een groot, ovaal 
poppenhoofd gelijkstandig met een groot ovaal bovenlijf - eendenei op struisvogelei zonder 



één stukje hals ertussen”.  (…) Jean Echenoz. De spionne. 9 braillebanden. Boeknummer: 
16866. Speelduur: 9 uur. Boeknummer: 25301. 

Deel 2: ‘Vijftig’ van Bavo Claes 

Bavo Claes trekt in zijn boek ‘Vijftig’ een wrang taalbouwsel op over vijftigers die de pedalen 
kwijt zijn én geobsedeerd blijven door vrouwenborsten. De omroepsters zijn afgevoerd, maar 
de nieuwsankers nog niet. Misschien herinnert u zich nog zo'n toonbeeld van soliditeit: Bavo 
Claes. Zelfs bij de grootste wereldrampen vertrok de ideale schoonzoon geen spier én bleef 
hij gestaald in afstandelijkheid. Kom daar nu maar eens om bij al die journaallezers met hun 
verplichte portie meelevende mimiek. De aimabele Claes, die in 2005 met pensioen ging, 
verraste in 1997 vriend en vijand met een literaire zijsprong: de voortreffelijk onthaalde 
roman ‘Kraai’, over een stervende vader. Achttien jaar later maakt hij een comeback met een 
knoert van een boek, waaraan gepriegeld is als aan een Zwitserse klok.  ‘Vijftig’ speelt zich 
af omtrent het jaar 2000 en werpt een licht op het bezwaarde bestaan van een aantal 
heerschappen die de kaap van de vijftig ronden. Midlifecrisissen, hoor ik u denken? Literair 
moeten er dan een paar alarmbellen afgaan. We hebben ze al zo vaak gehad: mannen die 
hun pik achternalopen, hun tragiek sublimeren én met een korzelige verzuurdheid hun leven 
en hun mislukkingen overschouwen. Al blijft het een dankbaar onderwerp, te zelden wordt er 
memorabele literatuur uit gebrouwen. Centraal in ‘Vijftig’ staan twee in de media werkzame 
hoofdpersonages. Geen toeval, want zo kan Bavo Claes vrijuit deze biotopen op de slof 
nemen en rijkelijk putten uit eigen belevenissen, zonder een strikt autobiografisch parcours 
te volgen. Vincent Velings is de aalgladde tv-presentator van het praatprogramma ‘Rechtuit’. 
Sinds zijn vrouw omkwam bij een verkeersongeval rijgt de oversekste donjuan de 
avontuurtjes aan elkaar, volgens een ingewikkeld afwerkingsschema. Steeds is hij op jacht 
naar gewillige vrouwen. Maar wanneer hij bij de omroep langzaam de wacht wordt 
aangezegd én opdringend jong grut Seppe Ophalvens zijn plaats opeist, komt alles in een 
stroomversnelling. Jan Cleyman is dan weer als krantenjournalist enigszins op een zijspoor 
gedirigeerd. Hij is "het soort man dat door de leugendetector ontmaskerd wordt, ook al heeft 
hij de moord niet gepleegd". Zijn huwelijk met boekhandelaarster Johanna is de uitdoving 
nabij en hij zoekt zijn heil bij een kunstzinnige naaktprentenverzameling, met de klemtoon op 
volumineuze boezempartijen. En hij bestrijdt zijn midlifecrisis met een Cadillac. (…) Bavo 
Claes. Vijftig. 26 braillebanden. Boeknummer: 16952. Speelduur: 24 uur. Boeknummer: 
23828. 

Deel 3: Romans. 
 

1: Detectives 
 
Toni Coppers. 
De zomer van de doden : een Liese Meerhout-thriller. 
Commissaris Liese Meerhout en inspecteur Michel Masson van de Antwerpse politie 
onderzoeken de dood van een Antwerpenaar in Italië en heropenen het onderzoek naar de 
moord op een meisje in 1993. 
12 braillebanden. Boeknummer: 16941. 
 
Pieter Aspe. 
De butlerknop. 
Commissaris Van In en zijn echtgenote Hannelore, onderzoeksrechter, krijgen te maken met 
een netwerk van mensenhandelaars die minderjarige meisjes prostitueren. 
12 braillebanden. Boeknummer: 16981. 
 
John Sandford. 



Galgenveld. 
Vertaald uit het Engels. Detective Lucas Davenport gaat op zoek naar een seriemoordenaar 
die elk jaar het lijk van een jonge vrouw in een diepe put achterlaat. 
18 braillebanden. Boeknummer: 42535. 
 

2: Historische romans 
 
Khushwant Singh. 
Trein naar Pakistan. 
Vertaald uit het Engels. In het dorpje Mano Majra verslechteren plotseling de verhoudingen 
tussen de verschillende religieuze bevolkingsgroepen onder invloed van het uitroepen van 
de onafhankelijkheid van India en de Partition in 1947. 
9 braillebanden. Boeknummer: 16980. 
 
Jacob Vis. 
Merdeka! : roman over de Indoesische vrijheidsstrijd. 
Verslag van de onafhankelijkheidsstrijd van de Indonesiërs na de Tweede Wereldoorlog. 
16 braillebanden. Boeknummer: 42452. 
 
Femke Roobol. 
Tulpenliefde. 
Als in 1636 een getalenteerde Haarlemse schilderes het huwelijksaanzoek van een minder 
getalenteerde schilder aanneemt, heeft dat grote gevolgen. 
13 braillebanden. Boeknummer: 42512. 
 

3: Novellen 
 
Juan Gabriel Vásquez. 
De reputaties. 
Vertaald uit het Spaans. Een oude, befaamde en gelauwerde spotprenttekenaar wordt 
geconfronteerd met een incident met een politicus uit het verleden. 
6 braillebanden. Boeknummer: 16317. 
 
Jan Terlouw. 
Kop uit 't zand : een novelle over het klimaat.  
Door klimaatverandering dreigen overstromingen, uitdroging en hongersnood. 
4 braillebanden. Boeknummer: 42494. 
 
Herman Koch. 
Makkelijk leven. 
Een schrijver van zelfhulpboeken is plots zelf de weg kwijt. 
4 braillebanden. Boeknummer: 42564. 
 

4: Oorlogsromans  
 
Antonio Lobo Antunes. 
Reis naar het einde. 
Vertaald uit het Portugees. Als een psychiater terugrijdt van de Algarve naar Lissabon en zijn 
leven de revue laat passeren, roept dit traumatische herinneringen op aan de oorlog in 
Angola en een psychiatrische kliniek in Lissabon. 
11 braillebanden. Boeknummer: 16912. 
 
Clinton Romesha. 
Het rode Peloton : een waargebeurd verhaal over moed en broederschap. 



Vertaald uit het Engels. Commandopost Keating was de meest afgelegen en ontoegankelijke 
post in Afghanistan, gelegen aan de voet van een diepe vallei. Het was gebouwd door het 
Amerikaanse leger in de hoop te voorkomen dat de Taliban zich vrijuit zouden kunnen 
bewegen tussen Afghanistan en Pakistan. Na drie jaar was de conclusie: de post is 
gewoonweg te geïsoleerd en daardoor te gevaarlijk om te verdedigen. Het Rode Peloton, 
onder leiding van Clinton Romesha, maakt zich klaar om de post te sluiten. Maar na jaren 
van constante kleine aanvallen besloten de Taliban om alles op alles te zetten om Keating te 
veroveren. De daaropvolgende veertien uur durende strijd van het peloton om te overleven 
wordt verteld door de man die bekroond werd met de Medal of Honor voor zijn buitengewone 
moed. 
17 braillebanden. Boeknummer: 16956. 
 
Claudio Magris. 
Het museum van oorlog. 
Vertaald uit het Italiaans. Als een verzamelaar van oorlogstuig tijdens de oprichting van een 
museum onder verdachte omstandigheden overlijdt, gaat de nieuwe projectleidster op zoek 
naar zijn verdwenen notitieboeken die de namen zouden bevatten van collaborateurs en 
beulen van het plaatselijke concentratiekamp. 
16 braillebanden. Boeknummer: 16964. 

Deel 4: Informatieve boeken 
 

1: Exacte wetenschappen 
 
Willem Vermeend. 
Internet of things : technologie die de wereld volledig op zijn kop gaat zetten. 
Willem Vermeend en Jan Willem Timmer verkennen de revolutie van het Internet of Things. 
Het is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor nieuwe internetontwikkelingen en 
de gigantische impact op onze maatschappij en economie. Met aansprekende voorbeelden 
uit de praktijk maken de auteurs duidelijk dat iedereen met Internet of Things te maken krijgt. 
5 braillebanden. Boeknummer: 41786. 
 
Studio Visual Steps. 
iPad voor senioren met iOS 9 : snel aan de slag met een iPad. 
In dit boek maakt u stap voor stap en in uw eigen tempo kennis met de belangrijkste functies 
en opties van de iPad. Er gaat een wereld voor u open! 
10 braillebanden. Boeknummer: 42173. 
 
Beatrice De Graaf. 
Hoe zwaar is licht : meer dan 100 dringende vragen aan de wetenschap. 
Hoe ontstaan en evolueren melkwegstelsels, sterren en planeten? Wat gaan 
kwantumcomputers voor ons internet betekenen? Hoe en waarom doen dieren wat ze doen? 
Dit zijn enkele vragen die in dit boek beantwoord worden door de beste wetenschappers uit 
Nederland. 
20 braillebanden. Boeknummer: 42655. 
 

2: Geschiedenis 
 
Maarten van Rossem. 
Het einde van het Romeinse Rijk.  
Persoonlijke visie van de Nederlandse historicus op het verval en de ondergang van het 
West-Romeinse rijk in de vijfde eeuw, waarbij hij vergelijkingen maakt met de echte en 
vermeende bedreigingen van de huidige westerse wereld. 
5 braillebanden. Boeknummer: 41888. 



 
Henk Schulte Nordholt. 
China en de barbaren : het verzet tegen de westerse wereldorde. 
China heeft zijn positie als economische mogendheid herwonnen, maar hoe gaan de 
communistische leiders hiermee om? Voegt Peking zich naar de westerse wereldorde of wil 
zij de oude glorie herstellen? Kan een botsing met de Verenigde Staten worden voorkomen 
27 braillebanden. Boeknummer: 41768. 
 
Philip Dröge. 
Moresnet : opkomst en ondergang van een vergeten buurlandje. 
Van 1816 tot 1920 was Moresnet een klein onafhankelijk ministaatje, gelegen aan het 
drielandenpunt tussen België, eerst Pruisen en later Duitsland en Nederland. De auteur 
onderzoekt de geschiedenis van dit landje en zijn inwoners. 
13 braillebanden. Boeknummer: 41993. 
 

3: Gezondheid 
 
Dick Swaab. 
Ons creatieve brein : hoe mens en wereld elkaar maken. 
Analyse van de interactie tussen het menselijk brein en de fysieke, sociale en mentale 
omgeving. 
35 braillebanden. Boeknummer: 42429. 
 
Willeke Stadtman. 
Slotakkoord : 15 misverstanden over euthanasie en hulp bij zelfdoding. 
Bespreking van vijftien misverstanden uit de euthanasiepraktijk van de schrijfster. 
11 braillebanden. Boeknummer: 42669. 
 
Ab Vriethoff. 
Kijk : wazig zicht, nooit meer scherp. 
Verhaal van een jonge banketbakker waarvan de ene op de andere dag zijn vlijmscherpe 
zicht wazig wordt. Hoe nu verder? Verhaal over de ontdekking, het ambacht, het "geleerd 
gesprek" en de universiteit, over maculadegeneratie en het medicijn. 
11 braillebanden. Boeknummer: 42550. 


