
Onder de vingers: de braille-aanwinsten 

Inhoudsopgave: 

Deel 1: ‘Nachtmuziek’ van Jojo Moyes 

Deel 2: ‘De Cock en de naakte waarheid’ van Peter Römer 

Deel 3: Romans 

1: Autobiografische romans 

2: Historische romans 

3: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

4: Romantische boeken 

Deel 1: ‘Nachtmuziek’ van Jojo Moyes 
De Engelse schrijfster Jojo Moyes schreef eerder aangrijpende, meeslepende bestsellers als 

"Voor jou', "Een leven na jou' en "Voor mij'. Haar nieuwste boek ‘Nachtmuziek’ gaat over de 

jonge violiste Isabel Delancey. Ze is weduwe en kan in Londen nauwelijks de eindjes aan 

elkaar knopen. Wanneer ze een groot, vervallen landhuis erft van een oudoom trekt ze erin 

met haar twee kinderen. Als Matt McCarthy, buurman en handige klusser, aanbiedt om haar 

te helpen met de broodnodige reparaties, maakt ze daar dankbaar gebruik van. Maar Matt 

heeft een verborgen agenda, want hij aast al meer dan tien jaar op het huis. (…) Jojo Moyes. 

Nachtmuziek. 22 braillebanden. Boeknummer: 44004. 

Deel 2: ‘De Cock en de naakte waarheid’ van Peter Römer 
Appie Baantjer, een van de meest geliefde schrijvers van Nederland, heeft het personage De 

Cock onsterfelijk gemaakt. De succesvolle ‘De Cock’-reeks wordt voortgezet door Peter 

Römer met nieuwe delen geschreven naar de scenario’s van de tv-serie ‘Baantjer’. Appie 

Baantjer, die in 2010 overleed, was een groot fan van de tv-serie. Deel 82 in de Baantjer-

serie heeft als titel ‘De naakte waarheid’, met in de hoofdrol rechercheur De Cock en zijn 

assistent Vledder van bureau Warmoesstraat in Amsterdam. Ze krijgen te maken met de 

moord op een jonge visser uit IJmuiden en de moord op een prostituee. Al snel komt De 

Cock erachter dat de visser en de jonge vrouw opgegroeid zijn in dezelfde buurt en dat ze 

zelfs bij elkaar in de klas hebben gezeten. De Cock beseft dat deze twee moorden wel met 

elkaar te maken moéten hebben, maar op welke manier, dat is hem een raadsel. Met 

Vledder begint hij het onderzoek bij de familieleden van de twee slachtoffers, maar die 

blijken weinig mededeelzaam te zijn. (…) Peter Römer. De Cock en de naakte waarheid. 7 

braillebanden. Boeknummer: 43587. 

Deel 3: Romans 

1: Autobiografische romans 

Annemie Struyf. Ma vie en rose : een jaar in Frankrijk. Een journaliste ontvlucht de drukte 

van haar baan en neemt een sabbatical om rust te zoeken in Frankrijk, maar gaat daar de 

verhalen opschrijven van mensen die net als zijzelf de rust in Frankrijk hebben opgezocht. 10 

braillebanden. Boeknummer: 17098. 



Jan Siebelink. De buurjongen. Naast de familie Sievez woont Henk Wielheesen, die zijn 

moeder verliest als hij elf jaar is. Het is door toedoen van de buren dat hij in veiligheid wordt 

gebracht. 10 braillebanden. Boeknummer: 43053. 

Joachim Meyerhoff. Amerika. Vertaald uit het Duits. Autobiografisch relaas over het 

studiejaar van een Duitse jongen in Amerika. 16 braillebanden. Boeknummer: 43193. 

Joachim Meyerhoff. Wanneer wordt het eindelijk weer zoals het nooit is geweest. Vertaald uit 

het Duits. Autobiografisch relaas over een jongen die in de jaren zeventig opgroeit bij een 

psychiatrische inrichting waarvan zijn vader directeur is. 17 braillebanden. Boeknummer: 

43194. 

2: Historische romans 

Alfred Birney. De tolk van Java: waarin de herinneringen van een kamerolifantje, de 

memoires van een oorlogstolk gehamerd op een schrijfmachine, onderbroken met verhalen, 

brieven en gemopper van de oudste zoon, becommentarieerd door zijn broer. Bekroond met 

de Henriëtte Roland Holst-prijs en de Libris Literatuurprijs. Een man probeert zijn wrede 

vader beter te leren kennen die in Nederlands-Indië is opgegroeid. 28 braillebanden. 

Boeknummer: 42936. 

Tiny De Liefde-Van Brakel. De piratenwerkplaats : Delft 1615-1622 : de jonge Karel van 

Mander : historische novelle. Het leven en werk van de jonge Karel van Mander die een 

turbulent leven leidde in de Gouden Eeuw. 8 braillebanden. Boeknummer: 42955. 

Jennifer Egan. Manhattan Beach. Bekroond met de Andrew Carnegie Medal for Excellence 

in Fiction. Vertaald uit het Engels. New York 1940. Op de marinebasis in Brooklyn wemelt 

het tijdens de oorlog van de vrouwelijke arbeiders met banen die voorheen niet voor hen 

waren weggelegd. Onder hen bevindt zich de achttienjarige Anna Kerrigan, dochter van een 

ondergrondse koerier die zijn gezin onverwachts in de steek liet. 25 braillebanden. 

Boeknummer: 43285. 

Ildefonso Falcones. De erfgenamen. Vervolg op De kathedraal van de zee. Vertaald uit het 

Spaans. De zoon van een verdronken zeeman staat er sinds zijn 12e alleen voor en weet 

zich, na de nodige tegenslagen, op te werken tot wijnhandelaar in het Barcelona van de 14e 

eeuw. 50 braillebanden. Boeknummer: 43312. 

3: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Tomas Espedal. Buiten de orde. Vertaald uit het Noors. Wanneer de relatie tussen een 

Noorse weduwnaar en een veel jongere vrouw stukloopt, overdenkt hij zijn leven en probeert 

hij zijn verlies te accepteren. 6 braillebanden. Boeknummer: 17150. 

Brad Watson. Juffrouw Jane. Vertaald uit het Engels. Een jonge vrouw in het Mississippi van 

1929, die een onbehandelbare geboorteafwijking heeft, moet haar eigen weg in het leven 

zien te vinden in een kleine plattelandsgemeenschap met strakke normen en waarden en 

uitgestippelde verwachtingspatronen. 12 braillebanden. Boeknummer: 17155.  

Guy Prieels. Bluf. De moord op de man van zijn minnares brengt een verzekeringsmakelaar 

in het vizier van de politie, die bovendien een miljoenenfraude bij zijn werkgever ontdekt, 

waarna hij in de gevangenis belandt waar hij vriendjes wordt met een gewezen 

onderzoeksrechter, die vast zit voor fraude en moord. 12 braillebanden. Boeknummer: 

17157. 



Majgull Axelsson. Jouw leven en het mijne. Vertaald uit het Zweeds. Een vrouw van 70 kijkt 

terug op haar jeugd en het lot van haar jong overleden verstandelijk gehandicapte broer. 12 

braillebanden. Boeknummer: 17159. 

4: Romantische boeken 

Ann O'Loughlin. De vrouw van de rechter. Vertaald uit het Engels. Een dochter komt na het 

overlijden van haar vader achter lang verborgen familiegeheimen en krijgt voor het eerst een 

beeld van haar moeder die zij nooit gekend heeft. 11 braillebanden. Boeknummer: 17112. 

Danielle Steel. Een vrouw van adel. Vertaald uit het Engels. Als voor een bankkluis vol 

spectaculaire juwelen geen erfgenaam gevonden wordt, moeten een 

rechtbankmedewerkster en een veilingmeester op zoek naar de herkomst van de sieraden 

en de oude foto's en brieven. 12 braillebanden. Boeknummer: 17143. 

Nicky Pellegrino. Een zomer in Venetië. Vertaald uit het Engels. Een van oorsprong 

Italiaanse chef-kok, die een restaurant in Londen runt, gaat nadat haar restaurant slechte 

recensies ontving en haar huwelijk strandde, naar Italië om daar te ontdekken wat haar 

gelukkig maakt. 16 braillebanden. Boeknummer: 43007. 

Reina Crispijn. Eilandliefde. Lerares Holly Sevenstern wordt in haar werk bedreigd en besluit 

daarom ontslag te nemen. Op het eiland Trellingerland, waar ze privéles gaat geven wordt 

ze verliefd op de landheer. 16 braillebanden. Boeknummer: 43380. 


