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Deel 1: ‘De gloriedagen van mijn vader: herinneringen aan mijn 
kindertijd’ van Marcel Pagnol 

‘De gloriedagen van mijn vader’ opent met de geboorte van de schrijver in 1895, in het Zuid-
Franse dorpje Aubagne. Het is een tekst met weinig pretenties, waarschuwt de auteur 
bescheiden, 'niet meer dan een verslag van een voorbij tijdperk, een liedje waarin een kind 
uiting geeft aan liefde voor zijn ouders'. Het relaas van zijn eerste levensjaren moest tegelijk 
een hommage worden aan zijn vader. Joseph Pagnol, onderwijzer aan een openbare school, 
was een fervente antiklerikaal en een vurig verdediger van de republikeinse waarden. In die 
tijd hadden kwekelingen de ziel van missionarissen. Franse schoolmeesters leefden als 
heiligen en 'hun moraal was even onverbiddelijk als die van de eerste puriteinen'. Toen het 
gezin voor het eerst de zomervakantie doorbracht in de heuvels van La Treille, ging voor de 
kleine Marcel een heel nieuwe wereld open. Daar, in dat aards paradijs aan de voet van de 
Garlaban, 'begon de sprookjeswereld en ik voelde hoe in me een liefde ontstond die voor het 
leven zou zijn'. In het kielzog van het gezin maken we de epische tocht naar hun 
vakantieverblijf, sjokkend achter een boerenkar. Het huis heette La Bastide Neuve, 'maar 
nieuw was het al heel lang'. In die opgeknapte bouwval braken de mooiste dagen van zijn 
leven aan. De achtjarige stadsmus uit Marseille dartelde er de godganse dag door de 
garrigue (het kreupelhout). Jaren later zou hij in die woestenij zijn eerste films komen 
draaien. Ook zijn liefde voor de taal dateert uit die tijd. In een opschrijfboekje legde de 
jongen een verzameling fraaie woorden aan. De lezer kan er een aardig mondje Provençaals 
van opsteken. In de zondoorstoofde Provence van Pagnol zingen de cicaden oorverdovend, 
geurt het bedwelmend naar lavendel, tijm en rozemarijn, en is de garrigue een belofte van 
eindeloos avontuur. Het klinkt als een ansichtkaartenidylle, maar in het lieflijke landschap 
spelen zich taferelen af van onbeschrijflijk dierenleed. De boeren in de Midi mishandelden 
hun muildieren met overgave en de kinderen legden zich toe op het folteren van insecten. De 
gruwelijke marteldood van een bidsprinkhaan wordt in geuren en kleuren beschreven. Na 'dit 
zo schattige kinderlijke vermaak' krijgen zijn broertje en hij genoeg van hun entomologische 
studie en ontdekken ze hun ware roeping: oorlog en indiaantje spelen, waarbij de kleine Paul 
meermaals per dag wordt gescalpeerd. De mens is van nature wreed, wist de auteur, 
'kinderen en wilden leveren daar dagelijks het bewijs van'. (…) Marcel Pagnol. De 
gloriedagen van mijn vader : herinneringen aan mijn kindertijd. 8 braillebanden. 
Boeknummer: 17111. Speelduur: 5 uur.  Boeknummer: 25848. 



Deel 2: ‘Want alles gaat voorbij, maar niets gaat over’ van Jo 
Claes.  
 
‘Want alles gaat voorbij, maar niets gaat over’ is de wat vreemde titel van de twaalfde 
misdaadroman van Jo Claes. Het is een versregel van de Vlaamse dichter Luuk Gruwez die 
perfect samenvat hoe Thomas Berg, de speurder in de boeken van Jo Claes, naar zijn leven 
kijkt. Wie de reeks rond deze Leuvense inspecteur volgt, leert in dit verhaal veel over het 
verleden van Thomas Berg. Dat komt vooral omdat hij opnieuw Rebecca tegen het lijf loopt, 
de vrouw die in zijn studententijd het liefje van zijn beste vriend was en met wie Berg toen 
één heerlijke, verwarrende nacht beleefde. Er gebeurt nog meer dat het leven van Berg 
overhoop haalt. Hij wordt aangereden en wat eerst een banaal ongeval was, lijkt dat bij 
nader inzien niet te zijn. Er wordt ingebroken bij hem en zijn waardevolle verzameling 
zilverwerk wordt gestolen. Ook zal hij binnenkort waarschijnlijk moeten verhuizen. En vooral, 
sommige mensen uit zijn onmiddellijke omgeving worden vermoord. Nu is Berg niet alleen 
meewerkend, maar vooral lijdend voorwerp. Dat lijkt een gewaagde keuze, maar Claes is 
vakman genoeg om de valkuilen te vermijden. ‘Want alles gaat voorbij, maar niets gaat over’ 
is een wat ongewone aflevering in een reeks boeiende misdaadromans. Het geeft inzicht in 
wie Thomas Berg was en is. (…) Jo Claes. Want alles gaat voorbij, maar niets gaat over. 16 
braillebanden. Boeknummer: 17092. 

Deel 3: romans 

1: Detectives 

Patrick Conrad. 
Diep in december: roman noir. 
Wanneer een gewezen politie-inspecteur een lijk vindt, stort hij zichzelf in een onderzoek in 
duister Antwerpen. 
9 braillebanden. Boeknummer: 17091. 
 
Donna Leon. 
Eeuwige jeugd. 
Vertaald uit het Engels. Op verzoek van de grand Contessa Lando-Continui onderzoekt 
commissaris Guido Brunetti de bijna verdrinking van haar kleindochter vijftien jaar geleden 
waar het meisje ernstig hersenletsel aan overhield. 
11 braillebanden. Boeknummer: 17096. 
 
Toni Coppers. 
De jongen in het graf : een Liese Meerhout-thriller. 
Leo Meersman is een van de wreedste seriemoordenaars van de laatste decennia. Hij kreeg 
in 2002 levenslang voor het misbruiken en vermoorden van zes jongens. Hoofdinspecteur 
Michel Masson is ervan overtuigd dat het er zeven waren. Hij weet zeker dat ook de vijfarige 
Arne in handen van Meersman is gevallen. Zijn lichaam is echter nooit gevonden. Zonder 
lichaam geen bewijs, maar ook geen verwerking voor de familie. Het is een cold case die 
Masson al een halve carrière bezighoudt en die hem diep in zijn ziel raakt. Op zijn sterfbed 
vraagt Meersman onverwacht om Masson te zien. Hij wil hem iets vertellen... 
12 braillebanden. Boeknummer: 17107. 

2: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Laura McVeigh. 
Het huis met de judasboom. 
Vertaald uit het Engels. De 15-jarige Afsana vlucht met haar familie voor de taliban uit 
Afghanistan, een vlucht die met veel ontberingen gepaard gaat. 
11 braillebanden. Boeknummer: 17033. 
 
Amy Harmon. 



Een engel in Rome. 
Vertaald uit het Engels. Als een Joodse vrouw op de vlucht is voor de Gestapo wendt zij zich 
tot een priester, een man met wie zij als broer en zus is opgegroeid. 
16 braillebanden. Boeknummer: 17042. 
 
Winnie Li. 
Zwarte bladzijde. 
Vertaald uit het Engels. Li gebruikte haar eigen ervaring als slachtoffer om een boek over 
verkrachtingen te schrijven, waarbij zowel de dader als het slachtoffer aan het woord komen. 
17 braillebanden. Boeknummer: 17057. 
 
Ellen Verstrepen. 
Oker. 
Een jonge vrouw worstelt met een uitzichtloze liefde. 
10 braillebanden. Boeknummer: 17058. 

3: Thrillers 

Anja Feliers. 
Lady killers. 
Twee verhalen, in het eerste zoekt een jonge vrouw wraak vanwege de dood van haar 
broertje en in het tweede zoekt een jonge vrouw vergelding voor het feit dat ze van haar 
geliefde is gescheiden. 
5 braillebanden. Boeknummer: 17028. 
 
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. 

4: Boeken voor jongvolwassenen 

Kathelijn Vervarcke. 
Zwerfsteen. 
Samuel is zijn hele leven door zijn moeder verwaarloosd. Als hij ontdekt dat zijn moeder in 
de garage zelfmoord aan het plegen is, besluit hij haar niet te redden. 
8 braillebanden. Boeknummer: 17040. 
 
Chicklit 
Alyson Noël. 
Zwarte lijst. 



Vertaald uit het Engels. Drie jongeren doen mee aan een wedstrijd voor clubpromotors en 
raken daarbij verstrikt in een web van leugens en duistere spelletjes. 
13 braillebanden. Boeknummer: 16900. 
 
Chicklit 
Alyson Noël. 
Rivalen. 
Vertaald uit het Engels. Layla, Tommy en Aster proberen ieder hun droom te realiseren: 
doorbreken als journalist, muzikant of filmster. Maar dat valt niet mee in Hollywood. Dan 
schrijft een bekende clubeigenaar een wedstrijd uit: wie is de beste clubpromotor? 
14 braillebanden. Boeknummer: 16921. 
 
Griezelroman 
Alyson Noël. 
Nachtster. 
Vertaald uit het Engels. Ever wil niets liever dan eeuwig bij Damen zijn. Maar er is iemand 
die hun liefde kapot wil maken, door een gruwelijk geheim uit het verleden van Damen te 
onthullen. Kunnen ze deze tegenslag samen aan of ziet de toekomst er opeens erg somber 
uit? 
12 braillebanden. Boeknummer: 17030. 

Deel 4: informatieve boeken 

1: Geschiedenis 

David Grann. 
De maand van de bloemendoder : de moord op de Osage-indianen en de geboorte van de 
FBI. 
Journalistiek onderzoek naar de moorden onder Osage-indianen in de jaren twintig, die 
plaatsvonden nadat onder hun reservaat in Oklahoma olie was gevonden, en de rol van de 
FBI daarbij. 
12 braillebanden. Boeknummer: 17006. 
 
Mark Van den Wijngaert. 
Tegen de stroom in : Leopold III : zijn leven, zijn betekenis. 
Biografie van de Belgische koning, die regeerde van 1934 tot 1951, toen hij vanwege zijn 
houding tijdens de Tweede Wereldoorlog moest aftreden. 
6 braillebanden. Boeknummer: 17063. 

2: Religie 

Dalai Lama. 
Het boek van vreugde. 
De Dalai Lama en Desmond Tutu hebben beiden veel tegenslagen moeten overwinnen. 
Ondanks hun ontberingen - of zoals ze zelf zeggen dankzij hun ontberingen - behoren ze tot 
de vrolijkste mensen ter wereld. Ter gelegenheid van de 80e verjaardag van de Dalai Lama 
reisde Desmond Tutu naar Dharamsala om samen dit boek te maken. Tijdens deze 
bijzondere week toonden ze met hun eigen uitbundigheid, compassie en humor hoe vreugde 
kan groeien van een voorbijgaande emotie tot een blijvende, solide levenshouding. 
14 braillebanden. Boeknummer: 16936. 
 
Fik Meijer. 
Petrus : leerling, leraar, mythe. 
Kritische biografie van de apostel Petrus, zijn rol in de vroege christelijke kerk en zijn verblijf 
in Rome. 
13 braillebanden. Boeknummer: 42580. 
 
David Dessin. 



God is een vluchteling : de terugkeer van het christendom in de Lage Landen. 
God is terug en woont in Europa. Meer nog, ruim de helft van de migranten in de Europese 
Unie behoort tot het christendom. 13 miljoen van hen zijn afkomstig van buiten Europa – 
tegenover 12 miljoen moslims. In Vlaanderen is die ontwikkeling zeer zichtbaar. David 
Dessin beschrijft het verhaal achter de verborgen herkerstening. Zijn zoektocht naar de 
nieuwe christenen is een wereldreis door duizenden jaren geschiedenis. 
8 braillebanden. Boeknummer: 17105. 


