
Onder de Vingers: de braille-aanwinsten  
 
Inhoudsopgave: 
 
Deel 1: ‘De grond onder onze voeten’ van Jesús Carrasco 

Deel 2: ‘Kompas’ van Mathias Enard 

Deel 3: Romans 

1: Detectives 

2: Historische romans 

3: Humoristische romans 

4: Ideeënromans 

5: Politieke romans 

6: Psychologische romans 

7: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Deel 1: ‘De grond onder onze voeten’ van Jesús Carrasco  

Vluchtelingen gaan de auteur zeer ter harte. In zijn debuutroman was een jongen op de loop 
voor een of ander gevaar. In dit boek is de voortvluchtige een oude zwerver. Allebei 
ontmoeten ze een goede ziel die zich over hen ontfermt. Niets is zo belangrijk als de banden 
die een mens verankeren op de plek waar hij geboren is, vindt Carrasco, en dus situeert hij 
zijn roman in het dorre landschap van zijn eigen geboortestreek, Extremadura. Om het 
belang van die verbondenheid forser aan te zetten pakt de auteur het personage alles af wat 
een mens maar enigszins overeind houdt en slaat hij de vaste grond onder zijn voeten weg. 
En passant geeft hij Spanje een politieke make-over, waarbij verschillende historische lagen 
vrolijk door elkaar worden geschoffeld: de Tweede Wereldoorlog en de kolonisatie van Afrika 
in de negentiende eeuw, maar ook de Spaanse burgeroorlog komt even om het hoekje 
kijken. In de zomer van 1936 werden in de arena van Badajoz duizenden mensen 
afgeslacht. Carrasco's bloedeigen opa kwam daarbij om het leven. Een Duitse militair 
attaché rapporteerde aan Hitler dat hij nooit eerder zo'n barbaars bloedbad had gezien. De 
wreedheid waarmee een en ander in zijn werk ging, was zelfs de nazi's te machtig. De 
auteur laat Spanje aan het begin van de twintigste eeuw annexeren door een imperium dat 
zich uitstrekt van Rusland tot Afrika. De verdienstelijkste militairen van het bezettingsleger 
worden beloond met een optrekje in Extremadura, de armste streek die Spanje rijk is. Een 
van hen is de zieke, bedlegerige kolonel Holman, een wreedaard en een huistiran 
eersteklas, met een geprivilegieerde positie binnen de kolonie. Op een blauwe maandag 
komt een bedelaar het moestuintje van zijn echtgenote binnenwandelen. Door de man niet 
weg te sturen overtreedt Eva Holman de wet, want inlanders onderdak verlenen is ten 
strengste verboden. De komst van de vreemdeling zal haar geloof in God, vaderland en de 
eigen superioriteit stevig aan het wankelen brengen. Stukje bij beetje reconstrueert ze het 
verhaal van de zwijgzame Leva, van zijn arrestatie en zijn deportatie naar een werkkamp in 
het barre noorden, over zijn ontsnapping, tot de moord op zijn familie en dorpsgenoten. 
(…) 
Jesús Carrasco. De grond onder onze voeten. Bekroond met de European Union Prize for 
Literature. 8 braillebanden. Boeknummer: 16893. Speelduur: 7 uur. Boeknummer: 24772. 

Deel 2: ‘Kompas’ van Mathias Enard 
 
Het hoofdpersonage van ‘Kompas’ is het noorden kwijt. Franz Ritter heeft een ziekte onder 
de leden en ligt daar letterlijk wakker van. Tijdens een slapeloze nacht denkt de Weense 
musicoloog terug aan zijn twee grote liefdes: de Oriënt en Sarah, allebei even exuberant en 



ongrijpbaar. Het dolgedraaide kompas uit de titel wijst naar Beiroet, Istanbul, Teheran, 
Damascus, Aleppo en Palmyra, in de voetsporen van talloze beroemde oriëntalisten, 
archeologen en antropologen, schrijvers en componisten. Vooral de vrouwelijke 
avonturiersters stelen de show. De excentrieke Lady Stanhope bijvoorbeeld, of de Zwitserse 
Annemarie Schwarzenbach. En de Baskische Marga d'Andurain, die als eerste vrouw naar 
Mekka wilde en in de baai van Tanger met een betonblok aan haar voeten aan haar einde 
kwam. De eeuwenoude liefdesgeschiedenis tussen Morgen- en Avondland wordt fel 
aangezet, om de hedendaagse gruwelen, het fanatisme en het geweld te doen vergeten. En 
passant worden een paar hardnekkige oriëntalistische clichés de wereld uit geholpen. In 
deze duizelingwekkende encyclopedische roman worden tonnen geleerdheid over de lezer 
uitgestort. Je zou voor minder van koers raken, maar deze hypnotische woordenstroom blijft 
niettemin boeien tot de allerlaatste bladzijde.  
(…) 
Mathias Enard. Kompas. Bekroond met de Prix Goncourt. 20 braillebanden. Boeknummer: 
16842. 

Deel 3: Romans  
 
Voor we beginnen vertel ik u graag dat we de benaming van de rubriek ‘Hokjesloos’ voortaan 
gaan wijzigen in: ‘Romans die niet onder één noemer te vangen zijn’. 
 

1: Detectives 
 
Peter Römer. 
De Cock en de zoete wraak. 
Rechercheur De Cock en zijn collega Vledder krijgen te maken met de moord op een man 
die pas uit de gevangenis is vrijgekomen. 
7 braillebanden. Boeknummer: 42249. 
 
Cilla Börjlind. 
Wiegelied. 
Vertaald uit het Zweeds. Rechercheurs Olivia Rönning en Tom Stilton onderzoeken de 
moord op een aantal jonge vluchtelingetjes. 
18 braillebanden. Boeknummer: 16834. 
 
Jorun Thörring. 
Schemertijd. 
Vertaald uit het Noors. Als er een bijna compleet vergaan lichaam in een verlaten, voormalig 
internaat wordt gevonden en enkele moorden plaatsvinden die een link lijken te hebben met 
deze inrichting, stellen politierechercheur Aslak Eira en zijn team een onderzoek in. 
14 braillebanden. Boeknummer: 16859. 
 
Sterre Carron. 
Trifla. 
Inspecteur Rani Diaz van de politie in Mechelen en haar team onderzoeken de verdwijningen 
van enkele vrouwen. 
14 braillebanden. Boeknummer: 16886. 
 
Toni Coppers. 
In naam van de vader : een Liese Meerhout-thriller. 
Commissaris Liese Meerhout van de Antwerpse politie krijgt te maken met een moord en 
een zelfmoord. 
11 braillebanden. Boeknummer: 16888. 
 



2: Historische romans 
 
Donald McCaig. 
De reis van Ruth. 
Prequel van: Gejaagd door de wind van Margaret Mitchell. 
Vertaald uit het Engels. Na een heftig gevecht op een Caribisch eiland, overleeft begin 19e 
eeuw een klein zwart meisje dat door twee Franse immigranten wordt meegenomen naar het 
zuiden van de Verenigde Staten. Prequel bij 'Gejaagd door de wind' van Margaret Mitchell. 
17 braillebanden. Boeknummer: 16874. 
 
Stefan Hertmans. 
De bekeerlinge. 
Een christelijk meisje wordt verliefd op een joodse jongen en vlucht met hem, maar de 
godsdienststrijd die rond 1097 woedt, heeft dramatische gevolgen voor haar gezin. 
11 braillebanden. Boeknummer: 16892. 
 
Heinz Rein. 
De slag om Berlijn. 
Vertaald uit het Duits. Een groepje ondergedoken verzetsstrijders en een deserteur in Berlijn 
proberen in 1945 het vege lijf te redden ondanks de voortdurende bombardementen en 
beschietingen van de naderende Russen. 
38 braillebanden. Boeknummer: 42083. 
 
Edwin Winkels. 
Het oog van de orkaan. 
De geschiedenis van de familie Serpas die in 1778 van Tenerife naar het laatste eiland in de 
delta van de Mississippi emigreerde. 
15 braillebanden. Boeknummer: 42316. 
 
Jane Austen. 
Love & friendship : de story van Lady Susan. 
Vertaald uit het Engels. Rond 1790 wil de knappe Engelse weduwe Lady Susan niet alleen 
haar reputatie zuiveren, maar ook een goede partij vinden als echtgenoot voor haarzelf en 
haar dochter. 
5 braillebanden. Boeknummer: 42172. 
 
Barbara Taylor Bradford. 
De vrouwen van Cavendon Hall. 
Vervolg op De dochters van Cavendon Hall. Vertaald uit het Engels. De families Ingham en 
Swann delen in Engeland rond 1926 lief en leed met elkaar, ondanks de standsverschillen. 
18 braillebanden. Boeknummer: 16787. 
 
Yaa Gyasi. 
Weg naar huis. 
Vertaald uit het Engels. Familie-epos over twee Ghanese vrouwen uit de 18e eeuw en hun 
nakomelingen, dat het verhaal schetst van de slavernij en de gevolgen daarvan tot in de 
moderne tijd. 
15 braillebanden. Boeknummer: 16868. 
 
Maja Wolny. 
Zwarte bladeren. 
Vertaald uit het Pools. Julia, een jonge Poolse communiste van Joodse komaf die in Brussel 
is neergestreken, studeert fotografie en droomt van een loopbaan als fotojournalist. Op een 
dag krijgt ze een professioneel fototoestel. Vanaf dat moment wordt Julia getuige van de 



turbulente gebeurtenissen die het Europa van de jaren 1940 in een vernietigende 
maalstroom storten. 
13 braillebanden. Boeknummer: 16890. 
 
Johan De Boose. 
Oktober. 
Tijdens de Russische Revolutie leren de dakloze Maksim en Vera, een meisje uit de hogere 
kringen, elkaar kennen bij de bestorming van het Winterpaleis. Ondanks het standsverschil 
trekken ze met elkaar op. 
6 braillebanden. Boeknummer: 16895. 
 

3: Humoristische romans 
 
Romain Puértolas. 
De kleine keizer is terug : Napoleon leeft en is vastbesloten de wereld van alle terrorisme te 
bevrijden. 
Vertaald uit het Frans. Een herrezen Napoleon trekt ten strijde tegen het jihadisme. 
13 braillebanden. Boeknummer: 16779. 
 
Bill Bryson. 
De weg naar Little Dribbling : een reis door Groot-Brittannië. 
Vertaald uit het Engels. Verslag van een reis door Groot-Brittannië door de Amerikaanse 
schrijver. 
23 braillebanden. Boeknummer: 41757. 
 
Dawn French. 
Rosie zegt ja. 
Vertaald uit het Engels. Een 30-jarige Britse vrouw komt als nanny naar New York om voor 
een 8-jarige tweeling te gaan zorgen en verandert een strikt huishouden in een vrolijke boel, 
wat niet iedereen kan waarderen. 
12 braillebanden. Boeknummer: 16858. 
 

4: Ideeënromans 
 
Elvis Peeters. 
Jacht. 
Dieren blijken mensen dichter genaderd dan ooit gedacht; dat levert een aantal confrontaties 
maar ook bijzondere relaties op. 
7 braillebanden. Boeknummer: 16697. 
 
Yann Martel. 
De hoge bergen van Portugal. 
Vertaald uit het Engels. De vondst in 1904 in Lissabon van een dagboek uit 1631 dat een 
schat beschrijft, heeft grote gevolgen. 
15 braillebanden. Boeknummer: 41989. 
 
J.M. Coetzee  
De schooldagen van Jezus. 
Vervolg op 'De kinderjaren van Jezus'. 
Vertaald uit het Engels. Simón en Inés hebben zich ontfermd over het eigenzinnige kind 
Davíd, maar moeten vluchten na een aanvaring met de leerplichtambtenaar. In een nieuwe 
stad gaat Davíd naar een dansacademie. Hij raakt in de ban van een mooie docente, maar 
de afstand tot Simón en Inés wordt steeds groter. 
12 braillebanden. Boeknummer: 42218. 
 



5: Politieke romans 
 
Serge Simonart. 
Machiavella : geheim dagboek van een politica. 
Een vrouw in het centrum van de politieke macht draagt een geheim met zich mee dat haar 
ondergang zou kunnen betekenen. 
18 braillebanden. Boeknummer: 16604. 
 
Kjell Westo. 
De woensdagclub. 
Bekroond met de Literatuurprijs van de Noordse Raad. 
Vertaald uit het Zweeds. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog leiden een stille advocaat en 
zijn onberispelijke secretaresse een teruggetrokken bestaan dat ernstig wordt verstoord als 
iemand uit haar verleden op het advocatenkantoor komt. 
14 braillebanden. Boeknummer: 16875. 
 
Orhan Pamuk. 
Dat vreemde in mijn hoofd. 
Vertaald uit het Turks. Het leven van een straatventer in Istanbul speelt zich af tegen de 
achtergrond van grote veranderingen in Turkije. 
35 braillebanden. Boeknummer: 42283. 
 

6: Psychologische romans 
 
Sloane Crosley. 
De ketting. 
Vertaald uit het Engels. De bruiloft van een oud-studiegenote brengt drie vroegere vrienden - 
een vrouw en twee mannen - weer bij elkaar en leidt tot een zoektocht naar een bijzondere 
ketting. 
15 braillebanden. Boeknummer: 16881. 
 
Philip Teir. 
Familie. 
Vertaald uit het Zweeds. Als een sociologieprofessor zijn vrouw bedriegt, ontstaat er tussen 
beiden een koude oorlog. 
12 braillebanden. Boeknummer: 16883. 
 
Katrijn Van Bouwel. 
De muze en het meisje. 
De zoektocht van een jonge vrouw naar liefde, schoonheid en onvergankelijkheid. 
8 braillebanden. Boeknummer: 16904. 
 
Sharon Garlough Brown. 
Reisgenoten : vier vrouwen op zoek naar God. 
Vertaald uit het Engels. Vier vrouwen met een verschillende achtergrond ontmoeten elkaar in 
een retraitecentrum, waar ze op zoek gaan naar God en vernieuwing in hun leven. 
23 braillebanden. Boeknummer: 42352. 
 
Patrick Modiano. 
Een jeugd. 
Vertaald uit het Frans. Twee verliefde jongelui, levend in Parijs, laten zich leiden door de 
omstandigheden en komen zo in aanraking met zeer verschillende milieus. 
7 braillebanden. Boeknummer: 41956. 
 
Piet Baete. 



Wie niet weg is. 
Een jong stel besluit na een jarenlange relatie uit elkaar te gaan om erachter te komen of ze 
echt voor elkaar bestemd zijn; een beslissing die dramatische gevolgen heeft. 
8 braillebanden. Boeknummer: 16812. 
 
Hoda Barakat. 
Koninkrijk der aarde. 
Vertaald uit het Arabisch. Een zus en broer groeien op in een traditioneel christelijk bergdorp 
in Libanon, terwijl de wereld om hen heen verandert. 
12 braillebanden. Boeknummer: 16853. 
 
Sarah Winman. 
Het laatste jaar van Marvellous Ways. 
Vertaald uit het Engels. Aan een rivier, ergens in Cornwall, staat een caravan waarin een 
oude vrouw woont, het is 1947. Als er een soldaat terugkeert uit de oorlog lijkt ze hem te 
verwachten. 
10 braillebanden. Boeknummer: 16860. 
 
Kris Van Steenberge. 
Blindelings. 
Zomer aan de kust. In een appartement met uitzicht op zee zit een man. Zijn gezicht is naar 
de deur gekeerd. Hij wacht, met een pistool in zijn schoot. In Blindelings raken Abigaïl, 
dochter van een hôtelier, en Karel, laag geboren zoon van een kroegbazin, verstrikt in 
elkaars netten. Ze krijgen een kind, Jonas. De hopeloos gevoelige jongen dreigt te worden 
vermalen tussen de tomeloze ambitie en de eeuwige twijfels van zijn ouders. Dan ontmoet 
Jonas een meisje, Anouk. Kunnen twee jonge mensen die voor het ongeluk geboren lijken 
het lot in een andere richting sturen? 
10 braillebanden. Boeknummer: 16861. 
 
Bart Koubaa. 
Een goede vriend. 
Een vertaler gaat naar Portugal om daar het overlijden van een goede vriend te verwerken, 
maar het wordt ook een zoektocht naar het verleden en zichzelf. 
7 braillebanden. Boeknummer: 16894. 
 

7: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 
 
Renate Dorrestein. 
Zeven soorten honger. 
In een exclusief kuuroord aan de kust bij Bloemendaal, waar rijke mannen proberen hun 
overgewicht kwijt te raken, lopen de zaken uit op een chaos. 
12 braillebanden. Boeknummer: 42073. 
 
Ian McEwan. 
Notendop. 
Vertaald uit het Engels. Een bijna klassiek verhaal over moord en bedrog, verteld vanuit een 
zeer ongebruikelijk perspectief. 
9 braillebanden. Boeknummer: 42334. 
 
Jojo Moyes. 
Dans met mij. 
Vertaald uit het Engels. Een opstandig tienermeisje met problemen en de droom ooit een 
groot ruiter te worden, ontmoet een advocate die op het punt staat te scheiden. 
27 braillebanden. Boeknummer: 42368. 
 



Ivo Victoria. 
Billie & Seb. 
Een 17-jarige in zichzelf opgesloten jongen die een vriendin heeft die in coma is geraakt, 
krijgt op kerstavond een geweer en speelt daar met haar spelletjes mee. 
12 braillebanden. Boeknummer: 16831. 
 
Hendrix. 
De solipsist : een onderzoek van de werkelijkheid. 
Een gestoorde man weet met zijn kompaan al moordend een vermogen te vergaren. 
13 braillebanden. Boeknummer: 16822. 
 
Koen D'Haene. 
IJs. 
'IJs' is een roman die zich vooral afspeelt op de flanken van een ijzige helling in het 
Zwitserse Wallis. 
10 braillebanden. Boeknummer: 16838. 
 
Koen Van Wichelen. 
De laatste man. 
Als een miljoenenschikking nodig blijkt om zijn corrupte verleden geheim te houden, moet de 
harde zakenman en voetbalclubeigenaar Kerkorian overgaan tot drastische maatregelen. 
13 braillebanden. Boeknummer: 16855. 
 
Denis Thériault. 
De eenzame postbode. 
Vertaald uit het Frans. Een postbode opent 's avonds de weinige brieven die hij nog te 
bezorgen heeft, om ze te lezen alvorens ze bij de geadresseerden af te leveren. 
4 braillebanden. Boeknummer: 16865. 
 
Herman Brusselmans. 
Guggenheimer koopt een neger. 
De steenrijke Guggenheimer koopt een voetbalclub en maakt die succesvol door een zwarte 
speler aan te kopen. 
14 braillebanden. Boeknummer: 16885. 
 
Mathijs Duyck. 
Woensdag. 
De relatie van Fred en Marjan loopt op de klippen, wat leidt tot een valschermsprong met 
fatale afloop. Maar wat is er precies gebeurd en hoe is het zover kunnen komen? 
8 braillebanden. Boeknummer: 16891. 


