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januari t/m juni 2016 aan de collectie van 
Bibliotheekservice Passend Lezen zijn toegevoegd. 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

II 

Over deze aanwinstenlijst 
 
Deze aanwinstenlijst bevat de brailleboeken van Bibliotheekservice Passend 
Lezen die van januari t/m juni 2016 aan de collectie zijn toegevoegd. De lijst 
bevat romans, informatieve boeken voor volwassenen, leesboeken voor de 
jeugd en informatieve boeken voor de jeugd. De boeken zijn gesorteerd in 
verschillende categorieën. Binnen de categorie romans zijn de boeken 
gesorteerd op auteur. De leesboeken voor de jeugd zijn binnen de 
leeftijdscategorieën - A B C D - op auteur gesorteerd. De informatieve boeken 
zijn binnen het onderwerp op auteur gesorteerd.  
 
Voor het selecteren van boeken 
 
Aan gegevens zijn opgenomen: 

- auteur en titel 
- een korte inhoudsomschrijving 
- de plaats van uitgave 
- de uitgever 
- het jaar van uitgave 
- eventuele oorspronkelijke titel 
- eventueel oorspronkelijk jaar van uitgave 
- het boeknummer (de t voor het boeknummer is een aanduiding voor 

tekst) 
- genreaanduiding(en) 
- aanduiding V of J in combinatie met A, B, C of D 

 V =  boeken voor volwassenen 
 J  =  boeken voor de jeugd  
 A =  leeftijdscategorie t/m 8 jaar 
 B =  leeftijdscategorie 9 t/m 12 jaar 
 C = 13 t/m 15 jaar 
 D =  leeftijdscategorie 16 jaar en ouder 
     -  aantal braillebanden waaruit boek bestaat 
 
De genreaanduiding geeft het soort roman aan. Zie ook lijst van afkortingen. 
Sommige boeken zijn zowel bij de romans als bij de informatieve boeken 
ingedeeld. Ook komt het voor dat titels zowel bij de volwassenen als bij de 
jeugd opgenomen zijn.  
 
Samenstellen van wenslijsten 
 
U kunt volstaan met alleen het gewenste boeknummer door te geven aan de 
afdeling Klantencontact. Het is van belang dat u zoveel mogelijk 
boeknummers noteert. Daarmee bevordert u een vlotte doorstroming bij het 
uitlenen.  
Indien u hulp nodig heeft bij het samenstellen van de wenslijst kunt u contact 
opnemen met afdeling Klantencontact, telefoon: 070 – 3381 500.  
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Wenslijsten, voorzien van uw naam en adres, kunt u opsturen naar: 
 
Bibliotheekservice Passend Lezen 
Wenslijst 
Postbus 84010 
2508 AA Den Haag 
E-mail: klanten@passendlezen.nl 
 
Verklaring van afkortingen die u in de beschrijving kunt aantreffen: 
 
bew. bewerkt     samenw. samenwerking 
bibliogr. bibliografie     uitg. 
 uitgave/uitgegeven 
dl./dln. deel/delen     vert.  vertaling/vertaald 
       verz.  verzameld 
dr./ herdr. druk/herdruk    voorw.  voorwoord 
e.o. en ouder 
...[et al.] en anderen 
heruitg. heruitgave 
herz. . herziene 
inl. inleiding 
lit. opg. literatuuropgave 
oorspr.   oorspronkelijke  
red. redactie 
S.l. plaats van uitgave niet bekend 
s.n. uitgever niet bekend 
[...] jaar van uitgave niet bekend 

 
Lijst van gebruikte afkortingen die het genre van de roman aangeven   
 

avon Avonturenroman 
biog Biografie 
blin Roman over blinden 
bybl Bijbelse roman 
chri Christelijk milieu 
dete Detectiveroman 
dial Roman in dialect 
dier Dierenleven 
dokt Doktersroman 
erot Erotisch verhaal 
fami Familieroman 
fant Fantasy 
filo Filosofische roman 
geha Roman over gehandicapten 
grie Griezelverhaal 
hist Historische roman 
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homo Roman over homoseksualiteit 
humo Humoristische roman 
Indo Indonesisch milieu 
isla Islamitisch milieu 
jepr Jeugdproblemen 
jood Joods milieu 
kath Rooms-katholiek milieu 
kers Kerstverhaal 
kind Kinderleven 
lief Liefdesroman 
lite Literaire roman (klassiek/modern) 
meis Meisjesroman 
niet Overige romans (niet ingedeeld) 
oorl Oorlogsroman 
oudm Oudere meisjesroman 
paas Paasverhaal 
poli Politieke roman 
porn Pornografische roman 
prot Protestants milieu 
psyc Psychologische roman 
rass Roman over het rassenvraagstuk 
real Realistische roman 
reis Reisverhaal 
scho Schoolverhaal 
sfic Science fiction 
sint Sinterklaasverhaal 
soci Sociale roman 
spio Spionageroman 
spor Sportroman 
spro Sprookjes 
strk Streek- en boerenroman 
thri Thriller 
verh Verhalen en novellen 
vrou Vrouwenleven 
waar Waargebeurd 
west Wild-west roman 
zeel Zeeleven 
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Romans volwassenen 

Hittegolf 
 
Tijdens haar vakantie in Portugal 
ontdekt Anouk een gevaarlijk 
geheim. 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2016 
t306913 thri - V - 14br 
____________________________ 

Sneeuwengelen 
 
Zes vriendinnen noemen zichzelf de 
Sneeuwengelen 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2015 
t305127 thri - V - 15br 
____________________________ 

Ahern, Cecelia / Love, Rosie 
 
Een man en een vrouw zijn reeds 
vanaf hun jeugd onafscheidelijk 
Amsterdam : Prometheus, 2014 
Vertaling van: Where rainbows end. 
- London : HarperCollins, 2004 
t305363 lief - V - 20br 
____________________________ 

Akyol, Özcan / Turis 
 
Op een beklemmende manier 
vertelt de Turkse schrijver over de 
relatie met en de zoektocht naar zijn 
vader. 
Amsterdam : Prometheus, 2016 
t305855 psyc biog - V - 17br 
____________________________ 

Al Galidi, Rodaan / Hoe ik talent 
voor het leven kreeg 
 
Ervaringen van de schrijver als 
asielzoeker in Nederland. 
Amsterdam : Uitgeverij Jurgen 
Maas, 2016 

t305609 lite biog - V - 22br 
____________________________ 

Appel, René / Verzwegen 
 
Een vrouw raakt geobsedeerd door 
de gedachte dat ze wellicht het kind 
is van een man die meer dan dertig 
jaar geleden haar inmiddels 
overleden moeder heeft verkracht. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2016 
t306677 thri - V - 14br 
____________________________ 

Arlidge, M.J. / Piep zei de muis 
 
In een leegstaand huis wordt een 
vermoorde man gevonden. Niet 
veel later wordt zijn hart bij zijn 
vrouw en kinderen bezorgd. 
Inspecteur Helen Grace weet dat hij 
niet het laatste slachtoffer zal zijn.. 
Vervolg op: t299192 Wordt gevolgd 
door: t308242 
Amsterdam : Boekerij, 2016 
Vertaling van: Pop goes the weasel. 
- London : Penguin Books Ltd, 2014 
t305310 thri - V - 17br 
____________________________ 

Aspe, Pieter / De doos 
 
De moorden op de zoon van een 
collaborateur en de zoon van een 
verzetsheld blijken met elkaar te 
maken te hebben. 
Antwerpen : Aspe nv, april 2015 
t305723 dete - V - 12br 
____________________________ 

Aspe, Pieter / Het oor van 
Malchus 
 
Commissaris Van In en zijn 
assistent Versavel krijgen te maken 
met de vondst van een verwarde 
vrouw in een plantsoen, de moord 
op een zanger en een bomaanslag 
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waarbij ruim honderd mensen 
omkomen. 
Antwerpen : Aspe NV, oktober 2015 
t305823 dete - V - 12br 
____________________________ 

Austin, Lynn / Nehemia, bouw op 
Mij 
 
Als Nehemia, de schenker van de 
koning van Perzië, verneemt dat 
Jeruzalem in puin ligt, krijgt hij 
toestemming om ernaartoe af te 
reizen om de stad weer op te 
bouwen. Vervolg op: t296031 
Utrecht : Voorhoeve, 2015 
Vertaling van: On this foundation. - 
Grand Rapids : Bethany House, 
2015. - (The restoration chronicles) 
t304937 bybl - V - 23br 
____________________________ 

Backman, Fredrik / Britt-Marie 
was hier 
 
De 63-jarige Britt-Marie ergert zich 
aan rommel, viezigheid en voetbal; 
als ze na 40 jaar huwelijk door haar 
man wordt verlaten, vindt ze een 
baan bij een voetbalclub in een 
gehucht waar het naar olie stinkt. 
Amsterdam : Q, 2015 
Vertaling van: Britt-Marie var här. - 
Stockholm : Partners in Stories, 
2014 
t304841 psyc humo - V - 17br 
____________________________ 

Baker, Jo / Landgoed Longbourn 
 
Wederwaardigheden van enkele 
bedienden van de familie Bennet, 
bekend van de roman 'Pride and 
prejudice' (1813) van Jane Austen. 
Amsterdam : Cargo, De Bezige Bij, 
2014 
Vertaling van: Longbourn. - London 

: Doubleday, 2013 
t305827 hist fami - V - 17br 
____________________________ 

Baldacci, David / De schuldigen 
 
Special Agent Will Robie keert na 
twintig jaar terug naar het stadje in 
Mississippi waar hij opgroeide, 
omdat zijn vader op verdenking van 
moord is gearresteerd. 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2015 
Vertaling van: The guilty. - New 
York : Grand Central Publishing, 
2015 
t305044 thri - V - 22br 
____________________________ 

Baldwin, Carey / Moorddroom 
 
Als een patiënt aan zijn psychiater 
opbiecht dat hij de seriemoordenaar 
is die Sante Fe in zijn ban heeft, ziet 
zij zich genoodzaakt hem aan te 
geven ook al twijfelt ze aan zijn 
verhaal. 
Toronto : Harlequin®, februari 2016 
Vertaling van: Confession. - New 
York, U.S.A. : HarperCollins 
Publishers LLC, 2014 
t306186 thri - V - 17br 
____________________________ 

Bannerhed, Tomas / Waar de 
vogels vliegen 
 
Een jongen woont met zijn ouders 
en jongere broer op een boerderij in 
Zweden. De moeilijke verhouding 
tussen zijn ouders en de irrationele 
verwachtingen die zijn psychotische 
vader van hem heeft, maakt dat hij 
in de wereld van de vogels vlucht. 
Breda : De Geus, 2013 
Vert. van: Korparna. - Stockholm : 
Svante Weyler Bokförlag, 2011 
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t305390 psyc - V - 13br 
____________________________ 

Banville, John / De blauwe gitaar 
 
Oliver Orme, een gewezen 
kunstschilder en kleptomaan, vertelt 
over wat zich gedurende een jaar in 
zijn leven heeft afgespeeld, van een 
buitenechtelijke verhouding tot zijn 
vlucht naar het huis van zijn 
overleden ouders. 
Amsterdam : Em. Querido's 
Uitgeverij BV, 2015 
Vertaling van: The blue guitar. - 
New York : Knopf, 2015 
t305858 psyc - V - 15br 
____________________________ 

Barnes, Julian / Het tumult van de 
tijd 
 
Fictieve biografie van de beroemde 
Russische pianist en componist 
Dmitri Sjostakovitsj (1906-1975). 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2016 
Vertaling van: The noise of time. - 
Londen : Jonathan Cape, 2016 
t305268 psyc lite - V - 9br 
____________________________ 

Barrage, Sarah / Het 
leenschuurtje 
 
Een 74-jarige man vereenzaamt 
langzamerhand steeds meer tot een 
bezorgde vrouw, verbonden aan het 
Leger des Heils, aan de bel trekt en 
er hulpverlening in gang wordt 
gezet. 
Vlissingen : Den Boer|De Ruiter, 
2015 
t306445 soci - V - 6br 
____________________________ 

Bauer, Guus / Vogeljongen 
 
Een totaal verlamde man overziet 
zijn leven. 
Baarn : Uitgeverij Marmer, februari 
2016 
t306268 psyc geha - V - 6br 
____________________________ 

Baume, Sara / Stommelen 
stampen slaan 
 
Een 57-jarige, relatief gelukkige 
maar eenzame man adopteert een 
hond 
Amsterdam : Em. Querido's 
Uitgeverij BV, 2015 
Vertaling van: Spill, simmer, falter, 
wither. - Dublin : Tramp Press, 2015 
t307276 psyc - V - 10br 
____________________________ 

Beek, van der, Ina / Naar huis 
 
Als een jonge vrouw op zoek gaat 
naar haar Joodse wortels ontdekt 
ze dat haar pleegmoeder niet 
helemaal eerlijk is geweest. Vervolg 
op: t297654 
Utrecht : Uitgeverij Zomer & 
Keuning, 2015 
t305115 fami lief prot - V - 13br 
____________________________ 

Benali, Abdelkader / Brief aan 
mijn dochter 
 
Als aanstaande vader schrijft de 
auteur een brief aan zijn dochter. 
Amsterdam : Uitgeverij De 
Arbeiderspers, 2016 
t306476 lite - V - 6br 
____________________________ 

Berg, Michael / Het meisje op de 
weg 
 
Een vrouw en haar jongere minnaar 
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bieden een meisje dat wezenloos 
voor hun huis ligt een slaapplaats 
aan 
Amsterdam : The House of Books, 
2015 
t304956 thri - V - 17br 
____________________________ 

Berg, Sandra / Voorbij de 
duisternis 
 
Een jonge vrouw gaat naar haar 
geboortedorp in Zweden en rekent 
af met haar traumatische verleden. 
Utrecht : Uitgeverij Zomer & 
Keuning, 2015 
t303519 psyc thri - V - 12br 
____________________________ 

Berg, van den, Marjan / Voor 
altijd Sanne 
 
Belevenissen uit het leven van een 
hedendaagse vrouw met haar 
familie en vrienden. Vervolg op 
'Sanne : het leven is leuk'. Vervolg 
op: t290159 Wordt gevolgd door: 
t315557 
Oudendijk NH : Uitgeverij Marjan 
van den Berg Teksten, december 
2015 
t305567 fami - V - 9br 
____________________________ 

Berg, van den, Walter / Schuld 
 
Enkele mensen die aan de zelfkant 
van Amsterdam Nieuw-West leven, 
proberen er iets van te maken, 
maar slagen daar niet in. 
Amsterdam : Das Mag Uitgevers, 
2016 
t306034 lite - V - 8br 
____________________________ 

Berry, Julie / Wat ik weet 
 
Judith (18, ik-figuur) is twee jaar 

vermist geweest. Als ze terugkeert 
wordt ze door de gemeenschap 
verstoten, omdat ze door haar 
ontvoerder verminkt is. Vanaf ca. 15 
jaar. 
Haarlem : Gottmer, 2014 
Vertaling van: All the truth that's in 
me. - New York : Viking, 2013 
t305728 psyc - V J D - 10br 
____________________________ 

Bervoets, Hanna / Ivanov 
 
Een journalist in opleiding raakt 
gefascineerd door een 
wetenschapper die aidsonderzoek 
doet geïnspireerd door 
experimenten op apen door de Rus 
Ivanov begin 20e eeuw. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2016 
t305371 psyc - V - 14br 
____________________________ 

Bijlo, Vincent / Bijlo kijkt door 
 
Columns over actuele onderwerpen 
door de Nederlandse cabaretier. 
Hilversum : FC Klap, 2015 
t305223 humo verh - V - 7br 
____________________________ 

Bilal, Parker / Moord in de oase 
 
Detective Makana gaat vanuit Cairo 
op zoek naar de moordenaar van 
een meisje uit de Siwa-oase. 
Breda : De Geus, 2016 
Vertaling van: The ghost runner. - 
London : Bloomsbury, 2014 
t307271 thri - V - 16br 
____________________________ 

Bilkau, Kristine / De gelukkigen 
 
Een celliste en een journalist 
hebben een zoontje en kampen met 
de verkrampende en verlammende 
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onzekerheid door het verlies van 
een vast inkomen. 
Amsterdam : Cossee, 2016 
Vertaling van: Die Glücklichen. - 
München : Luchterhand 
Literaturverlag, 2015 
t307032 soci lief - V - 13br 
____________________________ 

Binet, Laurent / De zevende 
functie van taal 
 
Na de vermeende moord op de 
Franse taalkundige/filosoof Roland 
Barthes wordt een onderzoek 
ingesteld naar een belangrijk 
document. 
Amsterdam : Meulenhoff, 2016 
Vertaling van: La septième fonction 
du langage. - Paris : Bernard 
Grasset, 2015 
t306533 lite - V - 22br 
____________________________ 

Bjørk, Samuel / De doodsvogel 
 
Holger Munch en zijn 
onderzoeksteam van de politie in 
Oslo worden geconfronteerd met de 
moord op een 17-jarig meisje. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2016 
Vertaling van: Uglen. - Oslo : 
Vigmostad & Bjørke, 2015 
t305897 thri - V - 20br 
____________________________ 

Blecher, Max / Gelittekende 
harten 
 
In de jaren dertig van de twintigste 
eeuw verblijft een man enige tijd in 
een sanatorium aan de Franse 
westkust vanwege tbc. 
Antwerpen : Uitgeverij Vrijdag, 2015 
t305230 psyc - V - 9br 
____________________________ 

Bloem, Marion / Haar goede hand 
 
Een vrouw, die in 1950 met haar 
familie vanuit Indonesië naar 
Nederland repatrieerde, blikt terug 
op het leven van haarzelf en haar 
hoogbejaarde moeder. 
Amsterdam : Uitgeverij De 
Arbeiderspers, 2016 
t306525 fami psyc - V - 15br 
____________________________ 

Boersma, Marelle / Enkele reis 
 
Als een Nederlandse peuter in de 
Portugese Algarve verdwijnt, is 
iedereen in haar omgeving met een 
kinderwens verdacht. 
Laren (NH) : De Crime Compagnie, 
2015 
t304988 thri - V - 14br 
____________________________ 

Boon, Louis Paul / De zwarte 
hand, of Het anarchisme van de 
negentiende eeuw in het 
industriestadje Aalst 
 
Kroniek, gesitueerd tussen 1885-
1907 en samengesteld onder 
andere aan de hand van 
politiearchieven en gesprekken met 
nakomelingen, waarin een 
politieman vertelt over de reeksen 
onopgeloste misdaden die worden 
toegeschreven aan de anarchisten.  
Amsterdam : De Arbeiderspers, 
1993 
t305706 soci poli - V - 15br 
____________________________ 

Bottinga, Guido / Witte gaten 
 
Een jongen die zich op school 
verveelt en geen vrienden heeft, 
sluit een levenslange vriendschap 
met een oudere man die zijn liefde 
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voor de wetenschap op hem over 
weet te brengen. 
Rotterdam : Lemniscaat, 2015 
t305365 jepr psyc - V - 16br 
____________________________ 

Bradford, Barbara Taylor / De 
dochters van Cavendon Hall 
 
Vlak voor de Eerste Wereldoorlog 
weet een aristocratische Britse 
familie met hulp van hun bedienden, 
die al meer dan een eeuw loyaal 
aan hen zijn, een tragische 
gebeurtenis te verwerken. 
Amsterdam : HarperCollins, 2015 
Vertaling van: Cavendon Hall. - 
London : HarperCollinsPublishers, 
2014 
t306766 fami - V - 16br 
____________________________ 

Brijs, Stefan / Maan en Zon 
 
Drie generaties Curaçaoërs hebben 
ieder hun eigen manier om met de 
problematiek van hun tijd om te 
gaan. 
Amsterdam : uitgeverij Atlas 
Contact, september 2015 
t306199 psyc - V - 10br 
____________________________ 

Brokken, Jan / De kozakkentuin 
 
Beschrijving van de bijzondere 
vriendschap tussen officier van 
justitie Alexander von Wrangel en 
de Russische schrijver Fjodor 
Michailovitsj Dostojevski gedurende 
de tweede helft van de 19e eeuw. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2015 
t305785 hist - V - 18br 
____________________________ 

Brooks, Kevin / Bunkerdagboek 
 
Linus (16, ik-figuur) zit met vijf 
andere mensen opgesloten in een 
bunker. Via zijn dagboek vertelt hij 
over zijn leven in de bunker en zijn 
onzekerheden, frustraties en 
angsten. Kunnen ze ooit 
ontsnappen? Vanaf ca. 15 jaar. 
Amsterdam : Uitgeverij De 
Harmonie, maart 2014 
Vertaling van: The bunker diary. - 
London: Penguin Books, 2013 
t305726 thri - V J D - 9br 
____________________________ 

Brown, Sandra / Ontvoerd 
 
Kinderarts en verwoed hardloopster 
Emory Charbonneau uit Atlanta 
wordt met een hoofdwond wakker in 
een berghut. De man die haar 
verzorgt, claimt dat hij haar 
bewusteloos in de sneeuw heeft 
gevonden, maar hij weigert zijn 
naam te noemen. 
Amsterdam : Boekerij, 2016 
Vertaling van: Mean streak. - 
London : Hodder & Stoughton, 2014 
t306542 thri - V - 20br 
____________________________ 

Bruijn, de, Maurits / De 
achterkant van de zon 
 
Als een Nederlands 
toeristenechtpaar in de 
Marokkaanse woestijn overlijdt, 
wordt hun babydochter 
meegenomen door een Berbergezin 
Amsterdam : Nieuw Amsterdam 
Uitgevers, 2016 
t306446 niet - V - 10br 
____________________________ 
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Bruyneel, Jonas / Voorbij het 
licht 
 
Bundel korte verhalen over mensen 
in verschillende landen en in 
verschillende tijden die het 
slachtoffer worden van verstarde 
ideologieën, onderdrukking en 
intolerantie. 
Arnhem : Uitgeverij aquaZZ, 2015 
t307269 verh lite soci - V - 4br 
____________________________ 

Buarque, Chico / Mijn Duitse 
broer 
 
Als de Braziliaanse Chico ontdekt 
dat hij een halfbroer heeft die zijn 
vader in de jaren 30 bij zijn 
toenmalige vriendin in fascistisch 
Duitsland heeft verwekt, begint hij 
een speurtocht naar het verleden. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2016 
Vertaling van: O irmão alemão. - 
São Paulo : Companhia Das 
Letras/Editora, 2014 
t307272 biog - V - 8br 
____________________________ 

Burley, John / Langzaam, sterf 
langzaam 
 
Een patholoog-anatoom in een klein 
Amerikaans stadje krijgt te maken 
met een seriemoordenaar. 
Amsterdam : HarperCollins, 2015 
Vertaling van: The absence of 
mercy. - New York : HarperCollins 
Publishers LLC, 2013 
t305886 thri - V - 15br 
____________________________ 

Burton, Jessie / Het huis aan de 
Gouden Bocht 
 
Wanneer de jonge vrouw van een 
Amsterdamse VOC-koopman in 

1686 een poppenhuis van hem 
cadeau krijgt, verschijnen er 
geheimzinnige pakjes met 
onderdelen voor dit poppenhuis. 
Amsterdam : Uitgeverij Eenvoudig 
Communiceren, 2015 
Vertaling van: The miniaturist. - 
New York : Ecco, 2014 
t306282 hist fami - V - 19br 
____________________________ 

Cambron, Kristy / Geen musje zal 
vallen 
 
Als een half-Joodse vrouw in 1942 
terugkeert naar haar familie in 
Praag wordt ze opgepakt en 
gedeporteerd naar een 
concentratiekamp waar ze als 
lerares te werk gesteld wordt 
Vervolg op: t295407 
Utrecht : Voorhoeve, 2015 
Vertaling van: A Sparrow in Terezin. 
- Nashville, Tennessee : Thomas 
Nelson, ©2015 
t305222 prot oorl hist - V - 18br 
____________________________ 

Capote, Truman / Waar de wereld 
begint 
 
Bundel vroege verhalen van de 
Amerikaanse schrijver Truman 
Capote (1924-1984). 
Amsterdam : Uitgeverij Podium, 
2016 
Vertaling van: The early stories of 
Truman Capote. - New York : 
Random House, 2015 
t305856 verh lite - V - 6br 
____________________________ 

Carpenter, Don / Vrijdagen bij 
Enrico's 
 
Belevenissen van een groep 
schrijvers aan de Westkust van 



 

 

8 

Amerika tijdens de jaren zestig en 
zeventig van de twintigste eeuw. 
Amsterdam : Meulenhoff, 2015 
Vertaling van: Fridays at Enrico's. - 
2014 
t301365 lite - V - 17br 
____________________________ 

Carter, Angela / Het nichtje van 
de poppenspeler 
 
Na de plotselinge dood van hun 
ouders komen Melanie en haar 
broer en zusje bij hun tante en oom 
in Londen wonen. 
Amsterdam : Nieuw Amsterdam 
Uitgevers, 2016 
Vertaling van: The magic toyshop. - 
London : Heinemann, 1967 
t305905 psyc - V - 10br 
____________________________ 

Carver, Raymond / Kathedraal 
 
Twaalf verhalen over relaties die 
dreigen te mislukken of reeds 
verbroken zijn. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2013 
Vert. van: Cathedral. - New York : 
Knopf, 1983 
t305824 verh - V - 9br 
____________________________ 

Cavanagh, Steve / Geen tijd om te 
sterven 
 
In New York wordt ex-oplichter en 
advocaat Eddie Flynn door de 
Russische maffia gedwongen hun 
baas te verdedigen 
Amsterdam : Boekerij, 2016 
Vertaling van: The defence. - 
London : Orion Books, 2015 
t306269 thri - V - 18br 
____________________________ 

Claes, Jo / Vermoorde onschuld 
 
Inspecteur Thomas Berg van de 
Leuvense politie krijgt in een 
onderzoek naar vier moorden te 
maken met een misdaadauteur die 
verdacht wordt, maar ongrijpbaar 
blijft. 
Antwerpen : Houtekiet, 2015 
t306764 dete - V - 15br 
____________________________ 

Clark, Mary Higgins / Te mooi om 
waar te zijn 
 
Als een interieurontwerpster de 
opdracht krijgt een herenhuis op te 
knappen waarvan de rijke eigenaar 
spoorloos is verdwenen, weet ze 
niet dat zijn vrouw en zoon een 
gevaar vormen. 
Amsterdam : Xander, 2015 
Vertaling van: The melody lingers 
on. - New York : Simon & Schuster, 
2015 
t305719 thri - V - 10br 
____________________________ 

Clark, Mindy Starns / De 
hoefsmid van de Amish 
 
Als Jake, amish, hoefsmid en 
paardenfluisteraar, Priscilla weer 
ontmoet nadat zij zes jaar afwezig is 
geweest, zet zij zijn leven 
fundamenteel op zijn kop. Vervolg 
op: t298572 Wordt gevolgd door: 
t309759 
Doorn : Uitgeverij Het Zoeklicht, 
2016 
Vertaling van: The Amish 
blacksmith. - Eugene, Orgeon : 
Harvest House Publishers, 2014 
t305864 fami prot - V - 19br 
____________________________ 
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Clarke, Lucy / Onderstroom 
 
Wanneer twee hartsvriendinnen 
gaan backpacken in Zuidoost-Azië 
om hun problemen thuis achter zich 
te laten, krijgen ze de mogelijkheid 
mee te varen op een zeiljacht dat 
onderweg is van de Filipijnen naar 
Nieuw-Zeeland. Die droomreis 
verandert in een nachtmerrie. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2016 
Vertaling van: The blue. - London : 
HarperCollins Publishers, 2015 
t306230 thri - V - 16br 
____________________________ 

Coben, Harlan / Ik mis je 
 
Terwijl een rechercheur van de New 
Yorkse politie op een datingsite de 
naam en foto van haar ex-verloofde 
tegenkomt, blijkt een andere vrouw 
die dezelfde site bezocht spoorloos 
verdwenen. 
Amsterdam : Boekerij, 2014 
Vertaling van: Missing you. - 
London : Orion Books, 2014 
t306516 thri - V - 16br 
____________________________ 

Condie, Ally / Crossed 
 
Matched trilogie 2 - Ky is door de 
Unie afgevoerd naar de Buiten 
Provincies, waar hem een wisse 
dood wacht. Casia reist hem 
achterna. In dit onbekende gebied 
ontmoeten ze mensen die een 
opstand tegen de Unie 
voorbereiden. Vanaf ca. 15 jaar. 
Vervolg op: t304909 Wordt gevolgd 
door: t304917 
Rotterdam : Lemniscaat, 2012 
Vert. van: Crossed. - New York : 
Dutton Children's Books, 2011 
t304910 sfic - V J D - 15br 
____________________________ 

Condie, Ally / Matched 
 
Matched trilogie 1 - Cassia (17, ik-
figuur) groeit op in een volkomen 
gemanipuleerde maatschappij en 
komt in verzet. Ze wil in haar leven 
zelf haar keuzes bepalen, maar dat 
wordt beschouwd als subordinatie. 
Vanaf ca. 15 jaar. Wordt gevolgd 
door: t304910 
Rotterdam : Lemniscaat, 2010 
Vert. van: Matched. - New York : 
Dutton Children's Books, 2010 
t304909 sfic - V J D - 16br 
____________________________ 

Condie, Ally / Reached 
 
Matched trilogie 3 - Er staat een 
opstand tegen het regime op 
uitbreken. Cassia, Ky en Xander 
moeten kiezen tussen het algemene 
belang, hun vriendschap en hun 
eigen gevoelens. Vanaf ca. 15 jaar. 
Vervolg op: t304910 
Rotterdam : Lemniscaat, 2014 
Vertaling van: Reached. - New York 
: Dutton Books, 2012 
t304917 sfic - V J D - 20br 
____________________________ 

Conrad, Patrick / Moço 
 
Als een man op oudejaarsavond 
zijn moeder bezoekt, vindt hij haar 
dood op straat 
Antwerpen : Uitgeverij Vrijdag, 2015 
t305707 thri - V - 10br 
____________________________ 

Constantine, Barbara / Tom, 
kleine Tom 
 
Tom (11) woont met zijn jonge 
moeder Joss in een aftandse 
caravan in Frankrijk. Tijdens een 
strooptocht in de moestuinen van 
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hun buren, ontmoet hij de 93-jarige 
Madeleine met wie hij vriendschap 
sluit. Vanaf ca. 15 jaar. 
Amsterdam : Boekerij, 2015 
Vertaling van: Tom, petit Tom, tout 
petit homme, Tom. - Paris : Éditions 
Calmann-Lévy, 2010 
t305720 kind psyc – V J D - 6br 
____________________________ 

Coppers, Toni / Dood water 
 
Een priester wordt vermist en een 
hoertje wordt dood aangetroffen 
langs de Schelde. Het parket 
beschouwt de zaak als afgedaan 
maar inspecteur Liese Meerhout is 
overtuigd van een misdrijf. 
Antwerpen : Manteau, 2014 
t305831 thri - V - 11br 
____________________________ 

Cornelisse, Paulien / De verwarde 
cavia 
 
De kantooravonturen van Cavia, die 
op de afdeling Communicatie werkt. 
Amsterdam : Paulien Cornelisse, 
2016 
t306474 humo - V - 8br 
____________________________ 

Cornu, Tom / Wat overblijft is 
naamloos 
 
Ondanks hun getroebleerde relatie 
trekt Lea bij haar moeder in om 
haar te verzorgen na een zware 
hersenbloeding 
Maassluis : Brainbooks, Uitgeverij 
de Brouwerij, 2015 
t305822 psyc - V - 7br 
____________________________ 

Cornwell, Patricia / Gewetenloos 
 
Het persoonlijke familieleven van 
patholoog-anatoom Kay Scarpetta 

raakt verweven met het onderzoek 
naar de dood van de dochter van 
een invloedrijke en rijke Hollywood 
zakenman. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2016 
Vertaling van: Depraved heart. - 
London : HarperCollinsPublishers, 
2015 
t305372 thri - V - 24br 
____________________________ 

Crispijn, Reina / Waar ben je? 
 
Als een Nederlandse vrouw, die 
stage loopt in Parijs, onbedoeld 
zwanger raakt van een tweeling 
staat ze die na de bevalling ter 
adoptie af 
Utrecht : Uitgeverij Zomer & 
Keuning, 2015 
t304842 fami - V - 16br 
____________________________ 

Dahl, Arne / Amsterdam-
Stockholm 
 
Het Opcop-team van Europol dat in 
Amsterdam een grachtenpand 
observeert waarin de leiders van 
een mensenhandelarenbende 
opereren, wordt geconfronteerd met 
twee ermee verbonden misdaden. 
Vervolg op: t295261 
Breda : De Geus, 2016 
Vertaling van: Blindbock. - 
Stockholm : Albert Bonniers Förlag, 
2013. - (Opcop  
t306311 dete - V - 26br 
____________________________ 

Day, Sylvia / Een met jou 
 
Gideon Cross. Van hem houden 
was het makkelijkste wat ik ooit heb 
gedaan. Ik was op slag verliefd. 
Volkomen. Verloren. Vervolg op: 
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t296608 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2016 
Vertaling van: One with you. - New 
York : St. Martin's Press, 2016. - 
(Crossfire  
t306478 lief erot - V - 23br 
____________________________ 

De Bernières, Louis / Het stof dat 
van dromen valt 
 
Het leven van de gegoede Britse 
familie McCosh en hun buren 
verandert enorm door en na de 
Eerste Wereldoorlog. 
Amsterdam : Uitgeverij De 
Arbeiderspers, 2016 
Vertaling van: The dust that falls 
from dreams. - London : Harvill 
Secker, 2015 
t305737 fami hist - V - 11br 
____________________________ 

De Coster, Saskia / Wat alleen wij 
horen 
 
5 bewoners van het oude 
Atlasgebouw, waar volop 
geroddeld, geliefkoosd en begluurd 
wordt, schrikken wanneer bekend 
wordt dat het gebouw tegen de 
vlakte moet. 
Amsterdam : Prometheus, 2015 
t304556 psyc - V - 11br 
____________________________ 

Denfeld, Rene / De betoverden 
 
Een gevangene wacht in de 
dodencel op het ten uitvoer brengen 
van zijn doodvonnis, hetgeen zijn 
waarneming van de wereld om hem 
heen kleurt. 
Tielt : Lannoo, 2014 
Vertaling van: The enchanted. - 
2014 

t305718 psyc soci - V - 8br 
____________________________ 

Dhooge, Bavo / Sfinx zonder 
gezicht 
 
Een undercoveragent zonder naam, 
'De Sfinx', moet een mysterieuze 
moord in de Belgische ambassade 
in Parijs oplossen. 
Gent : Borgerhoff & Lamberigts, 
oktober 2014 
t305829 thri - V - 7br 
____________________________ 

Dicker, Joël / Het boek van de 
Baltimores 
 
Terugblik van een jonge 
Amerikaanse schrijver op de 
oplopende spanningen tussen de 
twee takken van zijn familie en zijn 
eigen rol daarbij. 
Amsterdam : De Bezige Bij, maart 
2016 
Vertaling van: Le livre des 
Baltimore. - Paris : Éditions de 
Fallois, 2015 
t306723 fami - V - 22br 
____________________________ 

Diepvents, Philippe / Vallen in 
liefde 
 
De complexe verhoudingen tussen 
vier betrokkenen bij een 
geweldsincident. 
Antwerpen : Manteau, september 
2015 
t306198 psyc - V - 8br 
____________________________ 

Duijst, Wim / Een man uit de 
krant 
 
Als de 39-jarige Antonia, die een 
boekwinkel runt in Spakenburg, een 
relatie aangaat met Adam, stuit ze 
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niet alleen op tegenwerking van 
haar strenggelovige moeder, maar 
ontdekt ze ook een afschuwelijk 
geheim over haar vader. 
Baarn : Uitgeverij Marmer, mei 2015 
t303597 psyc prot - V - 13br 
____________________________ 

Ehle, John / De onvergetelijke 
reis van August King 
 
Begin 19e eeuw keert een boer uit 
de Appalachen terug van de 
jaarmarkt met een weggelopen 
slavenmeisje verborgen in zijn 
wagen. 
Zoetermeer : Uitgeverij Mozaïek, 
2015 
Vertaling van: The journey of 
August King. - New York, USA : 
Hyperion, 1971 
t305673 hist strk - V - 10br 
____________________________ 

Engelbrecht, Corina / Gebarsten 
wit 
 
Een man, die teruggetrokken leeft, 
gaat spoedig sterven en kijkt terug 
op zijn leven. 
Rijswijk : Uitgeverij De Nieuwe 
Haagsche, 2015 
t305366 psyc indo - V - 6br 
____________________________ 

Enright, Anne / Het groene pad 
 
Verhaal over de worsteling van een 
vrouw die het moederschap niet 
aankan en die weigert in te zien hoe 
belangrijk het is je kinderen te 
accepteren en los te laten. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2015 
Vertaling van: The Green Road. - 
London : Jonathan Cape, 2015 
t307268 fami - V - 13br 
____________________________ 

Evans, Natalie Meg / De 
jurkendief 
 
De wederwaardigheden van een 
jonge vrouw in de Parijse 
modewereld van 1937 tegen de 
achtergrond van historische 
gebeurtenissen. 
Utrecht : De Fontein, november 
2015 
Vertaling van: The dress thief. - 
London : Quercus Books, 2014 
t306759 lief hist - V - 22br 
____________________________ 

Evers, Angèle / Goud weven van 
oud ijzer 
 
Als het leven van een 50-jarige 
vrouw drastisch verandert en ze 
geconfronteerd wordt met haar 
zwakheden gaat ze op 
zelfonderzoek. 
Breda : Droomvallei Uitgeverij, 2015 
t306187 psyc vrou - V - 13br 
____________________________ 

Fitzgerald, F.Scott / De rijke 
jongen 
 
Verhalen over de liefde. 
Amsterdam : Podium, 2013 
t306044 verh lief - V - 10br 
____________________________ 

Flisar, Evald / Mijn vaders 
dromen 
 
Een 14-jarige jongen heeft erotische 
dromen waarin ook zijn vader een 
rol speelt. 
Amsterdam : Em. Querido's 
Uitgeverij BV, 2016 
Vertaling van: Velika zival samote. - 
Ljubljana : Vodnikova Zalozba, 
2001 
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t306385 psyc kind - V - 11br 
____________________________ 

Foenkinos, David / Op de goede 
afloop 
 
Na zijn ontslag en echtscheiding 
trekt een vijftiger noodgedwongen in 
bij zijn bejaarde ouders. 
Amsterdam : J.M. Meulenhoff, 2015 
Vertaling van: La tête de l'emploi. - 
Paris : Éditions J'ai lu, 2014 
t305714 humo - V - 6br 
____________________________ 

Foley, Lucy / Het boek van 
gevonden voorwerpen 
 
Als de jonge fotografe Kate haar 
moeder verliest, gaat ze op zoek 
naar haar familiegeschiedenis en 
stuit ze op een tragisch 
liefdesverhaal van twee mensen die 
door omstandigheden van elkaar 
werden gescheiden maar altijd van 
elkaar zijn blijven houden. 
Amsterdam : Boekerij, 2015 
Vertaling van: The book of lost & 
found. - London : 
HarperCollinsPublishers, 2015 
t305711 fami - V - 16br 
____________________________ 

Ford, Richard / Het had erger 
gekund 
 
Een oudere Amerikaanse man blikt 
op zijn leven terug. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2015 
Vertaling van: Let me be frank with 
you. - New York, NY : Ecco, 2014 
t305828 psyc - V - 8br 
____________________________ 

Fossum, Karin / Veenbrand 
 
Als een vrouw en haar 5-jarig 
zoontje worden vermoord, 

onderzoekt inspecteur Konrad Sejer 
deze zaak zonder getuigen of 
sporen. 
Baarn : Uitgeverij Marmer, maart 
2016 
Vertaling van: Helvetesilden. - Oslo 
: Capellen Damm, 2014 
t307275 thri - V - 10br 
____________________________ 

Franzen, Jonathan / Zuiverheid 
 
Een jonge Amerikaanse vrouw raakt 
in haar zoektocht naar haar vader 
steeds meer betrokken bij de 
schimmige praktijken van een 
Wikileaks-achtige organisatie. 
Amsterdam : Prometheus, 2015 
Vertaling van: Purity. - Toronto : 
Bond Street Books, 2015 
t306508 psyc - V - 37br 
____________________________ 

French, Nicci / Als het zaterdag 
wordt 
 
Als psychotherapeute Frieda Klein 
Hannah Doherty, die 13 jaar 
geleden voor moord in een gesloten 
inrichting is opgenomen, moet 
beoordelen, gaat ze zich afvragen 
of Hannah zelf ook niet slachtoffer 
is. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2016 
Vertaling van: Saturday requiem. - 
Londen : Michael Joseph, 2016 
t306200 psyc thri - V - 18br 
____________________________ 

Frost, Mark / De Ondergrondse 
Orde 
 
De Paladijnse Voorspelling 2 - Will 
en zijn vrienden moeten het doel 
van de Ridders van Karel de Grote 
zien te achterhalen, ter 
voorbereiding op de komende 
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confrontatie. Daarbij ontdekken ze 
verontrustende informatie over hun 
eigen achtergrond. Vanaf ca. 15 
jaar. Vervolg op: t299513 Wordt 
gevolgd door: t312097 
Uithoorn : Karakter Uitgevers B.V., 
2016 
Vertaling van: Alliance. - 2014 
t306451 sfic - V J D - 16br 
____________________________ 

Fühmann, Franz / De Jodenauto 
 
Autobiografisch getinte verhalen 
over de invloed van totalitaristische 
ideologieën als nazisme en 
communisme op de mens. 
Amsterdam : Lebowski Publishers, 
2014 
Vertaling van: Das Judenauto : 
vierzehn Tage aus zwei 
Jahrzehnten. - Uit: Werkausgabe 
t305832 poli verh - V - 8br 
____________________________ 

Fuller, Claire / Onze eindeloze 
dagen 
 
De vader van de 8-jarige Peggy 
gelooft dat het einde van de wereld 
nabij is en 'ontvoert' haar naar een 
oerbos in het zuiden van Duitsland 
waar ze weten te overleven. Peggy 
keert negen jaar later terug naar 
Londen, zonder haar vader. 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2016 
Vertaling van: Our endless 
numbered days. - London : Fig 
Tree, 2015 
t306447 psyc - V - 14br 
____________________________ 

Galbraith, Robert / Het slechte 
pad 
 
Privédetective Cormoran Strike en 

zijn assistente gaan op onderzoek 
uit als zij op hun kantoor een 
afgehakt vrouwenbeen krijgen 
toegestuurd. 
Amsterdam : Boekerij, 2016 
Vertaling van: Career of evil. - 
Londen : Sphere, 2015 
t306808 dete - V - 30br 
____________________________ 

Gardner, Lisa / Tot op de bodem 
 
Na een ernstig verkeersongeluk 
blijft Nicky Frank roepen om Vero, 
een klein meisje. Maar het 
onderzoek wijst uit dat er niemand 
anders dan zij in de auto zat. 
Amsterdam : Cargo, 2016 
Vertaling van: Crash & burn. - 
London : Headline, 2015 
t306204 thri psyc - V - 20br 
____________________________ 

Gárdos, Péter / Ochtendkoorts 
 
In een Zweeds herstellingsoord, 
kort na de Tweede Wereldoorlog, 
schrijft een Hongaarse jongeman, 
die een concentratiekamp 
overleefde, brieven naar vrouwelijke 
land- en lotgenoten in de hoop zo 
perspectief op een normaal bestaan 
te krijgen. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2016 
Vertaling van: Hajnali láz. - 
Budapest : OlvasoSarok, 2010 
t306229 lief waar - V - 10br 
____________________________ 

George, Elizabeth / Dag des 
oordeels 
 
Detective Havers en inspecteur 
Lynley onderzoeken het verband 
tussen de zelfmoord van een 
jongeman en de gifmoord op een 
feministe en activiste. 
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Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2016 
Vertaling van: A banquet of 
consequences. - London : Hodder & 
Stoughton, 2015 
t305229 thri - V - 36br 
____________________________ 

Gerritsen, Esther / Broer 
 
Olivia, de financieel directeur van 
een familiebedrijf, neemt haar zieke 
broer in huis om daar te verzorgen. 
Amsterdam : Stichting Collectieve 
Propaganda van het Nederlandse 
Boek, 2016 
t305203 psyc - V - 4br 
____________________________ 

Gerritsen, Tess / Speel met vuur 
 
Violiste Julia Ansdale wil 
achterhalen waarom een 
indringende melodie, waarvan ze de 
bladmuziek in Rome vond, een 
gevaarlijk effect heeft op haar 
dochtertje. 
Amsterdam : The House of Books, 
2015 
Vertaling van: Playing with fire. - 
London : Bantam Press, 2015 
t306194 thri - V - 9br 
____________________________ 

Gescinska, Alicja / Een soort van 
liefde 
 
Het leeghalen van het huis van haar 
overleden vader roept bij zijn 
dochter Elisabeth allerlei 
herinneringen op 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2016 
t307266 psyc - V - 9br 
____________________________ 

Gist, Deeanne / Scherven 
brengen geluk 
 
Als een studente gevraagd wordt 
mee te helpen met de bouw van de 
Tiffany-kapel voor de 
Wereldtentoonstelling 1893 in 
Chicago kan niet iedereen dat 
waarderen. 
Utrecht : Voorhoeve, 2015 
Vertaling van: Tiffany girl. - New 
York : Howard Books, 2015 
t303544 hist lief prot - V - 20br 
____________________________ 

Goemans, Anne-Gine / Honolulu 
King 
 
Een 80-jarige Indische Nederlander 
die veel heeft meegemaakt tijdens 
de Japanse bezetting van Indonesië 
en de jaren daarna, schokt de leden 
van zijn vrijmetselaarsloge, zijn 
vrienden en familie met een verhaal 
over moorden die hij destijds uit 
wraak heeft gepleegd. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2015 
t304518 psyc indo - V - 19br 
____________________________ 

Goldberg, Tod / Gangsterland 
 
Als een maffiamoordenaar in 1998 
in Chicago een grote fout maakt en 
moet verdwijnen, neemt hij een 
nieuwe identiteit aan: van een 
rabbijn. 
Amsterdam : Q, 2015 
Vertaling van: Gangsterland. - New 
York : Counterpoint, 2014 
t307270 thri - V - 15br 
____________________________ 

Grandes, Almudena / De drie 
bruiloften van Manolita 
 
Tijdens de Spaanse Burgeroorlog 
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ontwikkelt een apolitiek meisje zich 
tot een verzetsstrijdster. 
Amsterdam : Signatuur, 2015 
Vertaling van: Las tres bodas de 
Manolita. - Barcelona : Tusquets 
Editores, 2014. - (Episodios de una 
guerra interminable  
t304764 oorl hist - V - 41br 
____________________________ 

Grey, Iona / Een verloren liefde 
 
De vondst van oude liefdesbrieven 
uit de Tweede Wereldoorlog door 
een meisje dat, op de vlucht voor 
haar vriend, in een onbewoond huis 
in Londen bivakkeert, zet een reeks 
gebeurtenissen in werking. 
Utrecht : De Fontein, maart 2016 
Vertaling van: Letters to the lost. - 
Londen : Simon & Schuster UK Ltd, 
2015 
t306648 lief oorl - V - 24br 
____________________________ 

Grisham, John / De erfgenaam 
 
Vlak voor zijn dood wijzigt een rijke, 
doodzieke man, wonend in een 
racistisch stadje in Mississippi eind 
jaren tachtig, zijn testament: hij 
onterft zijn familie en laat alles na 
aan zijn zwarte huishoudster. 
Vervolg op 'De jury'. Vervolg op: 
t288478 
Utrecht : A.W. Bruna Fictie, 2013 
Vertaling van: Sycamore Row. - 
Copyright 2013 
t306518 thri - V - 25br 
____________________________ 

Groen, Hendrik / Pogingen iets 
van het leven te maken 
 
Een krasse bejaarde vertelt over 
zijn leven in een verzorgingstehuis. 
Wordt gevolgd door: t305896 

Amsterdam : Meulenhoff, februari 
2015 
t305895 verh humo - V - 23br 
____________________________ 

Groen, Hendrik / Zolang er leven 
is 
 
Met de nodige zelfspot bespreekt 
een 85-jarige bewoner van een 
Amsterdams verzorgingstehuis de 
gebeurtenissen in het huis en in de 
wereld. Vervolg op: t305895 
Amsterdam : Meulenhoff, 2016 
t305896 humo verh - V - 24br 
____________________________ 

Grovell, Irma / Dromen van 
Holland 
 
Als de jonge Rosa van Aruba naar 
Nederland is verhuisd, blijkt het 
leven in het land van haar dromen 
anders te zijn dan zij dacht. 
Als een meisje haar geboorte-eiland 
Aruba verlaat om in Nederland een 
opleiding te volgen, komt ze terecht 
in een serie dramatische 
gebeurtenissen. 
Naarden : Uitgeverij Rheia, 2015 
t305887 rass soci - V - 12br 
____________________________ 

Grunberg, Arnon / 
Moedervlekken 
 
Nadat hij zich in een vlaag van 
verliefdheid vergrepen heeft aan 
een van de verzorgsters van zijn 
bejaarde moeder kiest een in 
zelfdoding gespecialiseerde 
psychiater bij het kiezen van een 
nieuwe verzorgster voor een 
onorthodoxe oplossing. 
Amsterdam : Lebowski Publishers, 
2016 
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t306618 psyc - V - 20br 
____________________________ 

Guillou, Jan / Blauwe Ster 
 
Een jonge half Duitse, half Noorse 
vrouw raakt tijdens de Tweede 
Wereldoorlog actief betrokken bij 
het verzet tegen de Duitsers in 
Zweden en Noorwegen. Vervolg op: 
t302292 Wordt gevolgd door: 
t313269 
Amsterdam : Prometheus, 2016 
Vertaling van: Blå Sjtärnan. - 
Stockholm : Piratförlaget, 2015. - 
(Det stora århundradet  
t306274 hist - V - 19br 
____________________________ 

Guillou, Jan / Tussen rood en 
zwart 
 
Derde deel in de serie 'De grote 
eeuw', waarin de schrijver op 
meesterlijke wijze de geschiedenis 
van de twintigste eeuw vertelt aan 
de hand van het leven van drie 
Zweedse broers. Vervolg op: 
t293516 
Amsterdam : Prometheus, 2014 
Vertaling van: Mellan rött och svart. 
- Stockholm : Piratförlaget, 2013. - 
(Det stora århundradet  
t305069 hist - V - 17br 
____________________________ 

Gundar-Goshen, Ayelet / Eén 
nacht, Markovitsj 
 
Rond de tijd van de stichting van de 
staat Israël worden de rokkenjager 
Zeëv Feinberg en de onopvallende 
Yacob Markovitsj vrienden voor het 
leven. 
Amsterdam : Meridiaan Uitgevers, 
2015 
Vertaling van: Laila echad, 

Markowitz. - Or Yehuda : Kinneret, 
Zmora-Bitan, Dvir, Publishing 
House Ltd., 2012 
t306196 niet - V - 15br 
____________________________ 

Hall, Sarah / De komst van de 
wolven 
 
Een zwangere zoöloge is betrokken 
bij een project voor herintroductie 
van de wolf in Noord-Engeland. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2015 
Vertaling van: The wolf border. - 
London : Faber & Faber, 2015 
t303608 lite dier - V - 22br 
____________________________ 

Hamer, Kate / Het meisje in de 
rode jas 
 
Een 8-jarig meisje wordt 
meegenomen van een kinderfeest 
door een gebedsgenezer die zegt 
haar grootvader te zijn. 
Amsterdam : Boekerij, 2015 
Vertaling van: The girl in the red 
coat. - London : Faber & Faber, 
2015 
t305820 thri psyc - V - 14br 
____________________________ 

Hannah, Kristin / De nachtegaal 
 
Twee jonge Franse vrouwen zetten 
zich met gevaar voor eigen leven in 
voor het verzet tegen de Duitsers in 
de Tweede Wereldoorlog. 
Amsterdam : Boekerij, 2015 
Vertaling van: The nightingale. - 
London : Macmillan, 2015 
t306515 oorl - V - 22br 
____________________________ 

Hannah, Kristin / Verder dan de 
sterren 
 
Op het sterfbed van Kate belooft 
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haar hartsvriendin Tully voor haar 
drie kinderen te zorgen. Vervolg op: 
t235393 
Amsterdam : Boekerij, 2015 
Vertaling van: Fly away. - New York 
: St. Martin's Press, 2013 
t305780 fami psyc - V - 22br 
____________________________ 

Hardy, Thomas / Ver weg van het 
stadsgewoel 
 
In de tweede helft van de 19e eeuw 
erft een jonge, onafhankelijke vrouw 
in het Engelse district Wessex een 
boerderij en worstelt met haar 
nieuwe beroep en drie aanbidders. 
Amsterdam : Athenaeum-Polak & 
Van Gennep, 2016 
Vertaling van: Far from the madding 
crowd. - Oorspronkelijke uitgave: 
1874 
t306281 lief - V - 24br 
____________________________ 

Harrewijn, Astrid / Drie vrienden, 
een huis (en een klusjesman) 
 
Als Noor gaat werken in een 
museum in Amsterdam moet ze 
haar familie en vriend achterlaten in 
Limburg Wordt gevolgd door: 
t316360 
Amsterdam : Boekerij, 2016 
t306283 lief humo - V - 15br 
____________________________ 

Harrower, Elizabeth / De 
wachttoren 
 
Het huwelijk van de 17-jarige Laura 
met haar veel oudere baas, die ook 
haar jongere zusje Clare wil 
onderhouden, lijkt de oplossing voor 
financiële problemen. 
Amsterdam : L.J. Veen Klassiek, 
2016 

Vertaling van: The watch tower. - 
London : Macmillan, 1966 
t305908 psyc - V - 13br 
____________________________ 

Hartman, Corine / Een vlaag van 
waanzin 
 
Het huwelijk van Anthonie en 
Romée lijkt heel harmonisch, maar 
er komen kleine barsten in die 
uitgroeien tot grote scheuren. 
Amsterdam : Cargo, 2016 
t306189 thri fami - V - 13br 
____________________________ 

Hauck, Rachel / Er was eens een 
prins 
 
Wanneer een kroonprins verliefd 
wordt op een burgermeisje moet hij 
kiezen tussen zijn koninkrijk en de 
liefde. 
Utrecht : Voorhoeve, 2015 
Vertaling van: Once upon a prince. - 
Grand Rapids, Michigan : 
Zondervan, 2013. - (The Royal 
Wedding series) 
t305713 lief prot - V - 15br 
____________________________ 

Havank / Het mysterie van St. 
Eustache 
 
Het optreden van een 
geestesverschijning zaait paniek bij 
de bewoners van een kasteel in 
Noord-Frankrijk en wanneer er ook 
nog een moord wordt gepleegd, 
komt hoofdinspecteur Silvère om 
het spook te ontmaskeren. 
Utrecht : Bruna, 1978 
t306509 dete - V - 11br 
____________________________ 

Hawke, Rosanne / Pauwblauw 
 
De Pakistaanse, christelijke Aster 
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mag na de dood van haar broer 
diens plek op de middelbare 
moslimschool innemen. Daar wordt 
ze beschuldigd van het beledigen 
van de profeet en ze belandt in de 
gevangenis. Vanaf ca. 15 jaar. 
Utrecht : Voorhoeve, 2016 
Vertaling van: The truth about 
peacock blue. - Sydney : Allen & 
Unwin, 2015 
t306472 soci prot - V J D - 11br 
____________________________ 

Hayes, Samantha / Tot jij van mij 
bent 
 
Een hoogzwangere vrouw is blij met 
het geweldige kindermeisje dat bij 
haar in komt wonen, totdat ze haar 
betrapt bij het snuffelen in haar 
spullen. 
Amsterdam : Boekerij, juni 2015 
Vertaling van: Until you're mine. - 
London : Century, 2013 
t305709 thri psyc - V - 15br 
____________________________ 

Heijden, van der, A.F.Th. / De 
ochtendgave 
 
Een diplomaat raakt in 1678 
betrokken bij de moeizame 
totstandkoming van de Vrede van 
Nijmegen, terwijl zijn in 1672 direct 
na hun huwelijk verdwenen vrouw 
als (dubbel)spionne leeft met een 
Franse markies en zo een rol speelt 
in het vredesproces. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2015 
t305118 hist - V - 12br 
____________________________ 

Heijmans, Toine / Op zee 
 
Een man keert zijn kantoor de rug 
toe en zoekt het avontuur 
gedurende drie maanden op zee, 

op zijn zeilboot. 
Amsterdam : Olympus, oktober 
2015 
t307107 psyc zeel - V - 6br 
____________________________ 

Hemmerechts, Kristien / Alles 
verandert 
 
Nadat een hoogleraar vanwege een 
lesbische relatie met een studente 
is geschorst, gaat ze op zoek naar 
haar zoon. 
Breda : De Geus, 2015 
t306762 psyc - V - 9br 
____________________________ 

Henegouwen, van, Chris / De 
herkeuring 
 
Wanneer een herkeuringswet is 
ingevoerd, worden 
vroeggehandicapten geconfronteerd 
met een grote verslechtering van 
hun uitkeringsvoorwaarden 
Amsterdam : Eigen Beheer, 2015 
t305126 poli geha - V - 9br 
____________________________ 

Hengelman-Schlag, Maria / 
Christina's levensweg 
 
Deze geschiedenis vertelt over een 
blind meisje dat in een goed 
burgerlijk gezin opgroeide. Zo leek 
het althans. Op haar zesde werd 
Christina bij de speciale 
blindenschool te Friedberg 
ingeschreven. Op het internaat 
kwam zij alles te weten wat ze in 
het leven nodig zou hebben. Maar 
ze kreeg het in het ouderlijk huis 
niet bepaald gemakkelijk. 
Puurs : Shopmybooks, 2016 
t305761 blin biog - V - 23br 
____________________________ 
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Higgins, Kristan / Net even 
anders 
 
Als de jongensachtige Posey haar 
jeugdliefde Liam weer ontmoet, 
voelt het alsof ze terug in de tijd 
wordt geplaatst. 
Amsterdam : HarperCollins, 2015 
Vertaling van: Until there was you. - 
Toronto, Canada : Harlequin 
Enterprises Limited, 2011 
t305674 lief - V - 21br 
____________________________ 

Hollander, den, Loes / 
Droombeeld 
 
Na de dood van haar man wordt 
Maartje middelpunt van een dodelijk 
spel. 
Uithoorn : Karakter Uitgevers B.V., 
2016 
t306742 thri - V - 13br 
____________________________ 

Hollander, den, Loes / 
Genadeklap 
 
Gideon Metselaer heeft een 
bekentenis afgelegd in verband met 
de dood van zijn dochter en is 
veroordeeld ; de volledige waarheid 
is echter nog lang niet boven water. 
Vervolg op: t299533 
Uithoorn : Karakter Uitgevers B.V., 
2015 
t304906 thri - V - 13br 
____________________________ 

Irving, John / Avenue van de 
mysteriën 
 
Tijdens een reis naar de Filipijnen 
denkt een Amerikaanse schrijver 
terug aan zijn kindertijd op een 
vuilnisbelt in Mexico. Hij ontmoet 
twee aantrekkelijke vrouwen 

(moeder en dochter) die hem allebei 
verleiden en hem als engelen 
begeleiden op zijn laatste 
levenstraject. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2015 
Vertaling van: Avenue of mysteries. 
- New York : Simon & Schuster, 
2015 
t305045 psyc - V - 31br 
____________________________ 

Jacobs, Paul / Franse zonden 
 
Als haar man zelfmoord heeft 
gepleegd, vraagt zijn vrouw haar 
neef onderzoek te doen omdat ze 
het niet vertrouwt. 
Antwerpen : Houtekiet, 2015 
t306765 thri - V - 11br 
____________________________ 

Jansen, Tjitske / Voor altijd voor 
het laatst 
 
Herinneringen van de schrijfster aan 
gebeurtenissen in haar leven die 
betekenis lijken te hebben omdat ze 
iets onthullen over haar persoonlijke 
ontwikkeling. 
Amsterdam : Em. Querido's 
Uitgeverij BV, 2015 
t303554 psyc - V - 1br 
____________________________ 

Japin, Arthur / Goed volk 
 
In 28 korte reisverhalen en notities 
van over de hele wereld en door de 
jaren heen schetst Japin zijn 
ontmoetingen met enkelingen die 
hun eenzaamheid tot schitterend 
gebrek maakten. 
Utrecht : Uitgeverij Magonia, 2016 
t306642 reis verh - V - 7br 
____________________________ 
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Jensen, Jens Henrik / De 
schaduwmannen 
 
De getraumatiseerde 
oorlogsveteraan Oxen gaat samen 
met een agente van de 
Inlichtingendienst de strijd aan met 
een onbekende dreiging. Vervolg 
op: t302987 Wordt gevolgd door: 
t313585 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2016 
Vertaling van: De mørke mænd. - 
København : JP/Politikens Forlag, 
2014 
t306676 thri - V - 26br 
____________________________ 

Jonasson, Jonas / Gangster 
Anders en zijn vrienden (en een 
enkele vijand) 
 
Een drietal kleurrijke personen weet 
zich op verschillende manieren te 
verrijken. 
Amsterdam : Meridiaan Uitgevers, 
2015 
Vertaling van: Mördar-Anders och 
hans vänner (samt en och annan 
ovän). - Stockholm : Piratförlaget, 
2015 
t304732 humo - V - 14br 
____________________________ 

Jong, de, Cor / De aanname 
 
Als de 17-jarige Colin wordt gescout 
voor de jeugdopleiding van een 
grote voetbalclub kruist zijn leven 
met dat van de oude voetbalscout 
Jack. Beiden moeten de vragen 
beantwoorden wie zij waren, zijn en 
willen worden. 
Amsterdam : Lebowski Publishers, 
2015 
t305888 spor - V - 12br 
____________________________ 

Jongstra, Atte / Aan open zee 
 
Het piepkleine Deense Oostzee-
eiland Christiansø heeft al eeuwen 
het laagste misdaadcijfer van 
Europa. Er gebeurt nooit iets. Maar 
dan lijkt het eiland te worden 
verzwolgen door een tsunami van 
gebeurtenissen.. 
Amsterdam : Uitgeverij De 
Arbeiderspers, 2016 
t306300 psyc thri - V - 15br 
____________________________ 

Joubert, Irma / Hildegard 
 
Historische roman over de strijd van 
een moeder die vecht om een 
toekomst voor haar dochter te 
midden van twee wereldoorlogen. 
Zoetermeer : Uitgeverij Mozaïek, 
2016 
Vertaling van: Immer wes. - Pretoria 
: LAPA uitgewers, 2015 
t306317 hist oorl - V - 23br 
____________________________ 

Joyce, Eddie / Gelukkig als we 
zijn 
 
Een Amerikaanse familie probeert 
de dood te verwerken van hun 
jongste zoon en broer, die als 
brandweerman de dood vond 
tijdens de aanslagen van 9/11. Als 
zijn weduwe wil hertrouwen, is 
iedereen ontdaan. 
Amsterdam : Uitgeverij De 
Arbeiderspers, 2015 
Vertaling van: Small mercies. - New 
York : Penguin Group, 2015 
t306763 fami - V - 15br 
____________________________ 

Kamphuis, Martine / Spiegelbeeld 
 
Nadat haar beste vriendin is 
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weggegaan bij haar man en een 
eigen appartement in Utrecht heeft 
gehuurd, vindt psychologe WP haar 
daar zwaargewond in de hal liggen. 
Vervolg op: t296075 
Laren (NH) : De Crime Compagnie, 
2016 
t306359 dete - V - 13br 
____________________________ 

Kellerman, Faye / De gehangene 
 
Detective Peter Decker gaat met 
zijn team op zoek naar de 
moordenaar van een jonge 
verpleegkundige, terwijl hij 
persoonlijk betrokken raakt bij een 
andere zaak. 
Amsterdam : HarperCollins, 2015 
Vertaling van: Hangman. - London : 
HarperCollins, 2010 
t305367 dete - V - 23br 
____________________________ 

Keulen, van, Mensje / 
Schoppenvrouw 
 
Nadat haar dochter een ernstig 
misdrijf heeft begaan, wordt haar 
moeder teruggeworpen in een ver 
verleden en geconfronteerd met 
een voorspelling. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2016 
t305853 psyc - V - 5br 
____________________________ 

Kidd, Sue Monk / Witte vleugels, 
zwarte vleugels 
 
Begin 19e eeuw krijgt een 10-jarig 
meisje in Charleston een 11-jarige 
slavin cadeau, hetgeen hun beider 
leven enorm zal beïnvloeden. 
Amsterdam : The House of Books, 
2014 
Vertaling van: The invention of 

wings. - New York : Viking, 2014 
t306519 soci vrou rass - V - 18br 
____________________________ 

King, Lily / Euforie 
 
In de jaren dertig ontstaat er tussen 
drie antropologen die onderzoek 
doen op Nieuw-Guinea een hechte 
maar ook problematische relatie. 
Amsterdam : Hollands Diep, 2015 
Vertaling van: Euphoria : a novel. - 
New York : Atlantic Monthly Press, 
2014 
t305703 psyc - V - 10br 
____________________________ 

Kingsbury, Karen / De familie van 
Jezus 
 
Bijbelstudie. Kingsbury laat Jozef, 
Johannes de Doper, Maria en nog 
drie familieleden van Jezus hun 
eigen verhaal vertellen, en geeft ze 
een eigen stem aan de hand van 
bijbelteksten en historische en 
theologische inzichten. Wordt 
gevolgd door: t306426 
Utrecht : Voorhoeve, 2015 
Vertaling van: The family of Jesus. - 
New York : Howard Books, 2014 
t305016 bybl prot hist - V - 13br 
____________________________ 

Kingsbury, Karen / De vrienden 
van Jezus 
 
Zes vrienden van Jezus vertellen 
elk hun eigen verhaal. Vervolg op: 
t305016 
Utrecht : Voorhoeve, 2016 
Vertaling van: The Friends of Jesus. 
- New York : Howard Books, 2015. - 
(Heart of the Story  
t306426 bybl prot hist - V - 10br 
____________________________ 
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Klaussmann, Liza / Tijgers in 
rood weer 
 
Twee nichtjes gaan elke zomer met 
hun gezinnen naar de oostkust van 
Amerika. Dan wordt de 
huishoudster van een van de 
families in de buurt op gruwelijke 
wijze vermoord. 
Houten : Agathon, Uitgeverij 
Unieboek, Het Spectrum bv, 2013 
Vertaling van: Tigers in red weather. 
- London : Picador, 2012 
t305389 thri psyc - V - 15br 
____________________________ 

Knauff, Marco / Deadline 
 
Als een onbekende thrillerschrijver 
vermoord wordt aangetroffen door 
zijn vrouw worden rechercheurs 
Marieke de Zwart en Robin 
Groeneveld op de zaak gezet. 
Vervolg op: t294993 
Barneveld : Uitgeverij Boekenbent, 
2016 
t306007 thri - V - 13br 
____________________________ 

Knausgård, Karl Ove / Vrouw 
 
Evaluerend slotdeel van de 
gefictionaliseerde 
egodocumentserie 'Mijn strijd' van 
de Noorse auteur. Vervolg op: 
t295398 
Breda : De Geus, 2015 
Vertaling van: Min kamp : sjette 
bok. - Oslo : Forlaget Oktober, 2011 
t304765 psyc biog - V - 70br 
____________________________ 

Knopper, Helen / Het loopt het 
ademt het leeft 
 
Het relaas van een vriendschap 
tussen twee vrouwen die kapotgaat 

aan drank en coke. 
Haarlem : In de Knipscheer, 2016 
t306703 vrou psyc - V - 8br 
____________________________ 

Koch, Natalie / De stad van de 
alchemist 
 
De verborgen universiteit 3 - Alexa 
(19) en haar vrienden zijn op zoek 
naar de theorie van Morgenstern, 
om te voorkomen dat deze 
krachtige magie in de verkeerde 
handen valt. Vanaf ca. 16 jaar. 
Vervolg op: t270079 
Amsterdam : Q, 2016 
t306506 sfic fant - V J D - 37br 
____________________________ 

Köhler, Karen / Vuurpijlen vangen 
 
Originele, lichtvoetige 
verhalenbundel over dramatische 
gebeurtenissen. 
Amsterdam : Uitgeverij Podium, 
2015 
Vertaling van: Wir haben Raketen 
geangelt. - München : Carl Hanser 
Verlag, 2014 
t306045 verh - V - 8br 
____________________________ 

Kolk, van der, Geert / De oogst is 
voorbij 
 
Als een ingenieur in Oost-Afrika 
arriveert om een zogenaamd 
goedlopend project over te nemen, 
komt hij terecht in een permanente 
puinhoop en probeert hij samen met 
een Britse arts een en ander op te 
bouwen. 
Amsterdam : De Kring, 2016 
t306301 lite - V - 17br 
____________________________ 
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Kooten, van, Kim / Lieveling 
 
Nadat Puck op 5-jarige leeftijd met 
haar moeder is verhuisd naar de 
villa van de nieuwe man van haar 
moeder krijgt ze te maken met 
jarenlang misbruik door haar 
stiefvader. 
Amsterdam : Lebrowski Publishers, 
2015 
t304936 psyc - V - 9br 
____________________________ 

Kurpershoek, Patrick / Het boek 
der angsten 
 
De Nederlandse Viktor (ik-figuur) 
emigreert met zijn ouders naar 
Noorwegen. Wanneer hij s avonds 
een grot binnengaat, komt hij op de 
planeet Lemuria terecht. Daar 
ontdekt hij, dat hij over magische 
krachten beschikt. Vanaf ca. 15 
jaar. 
Amsterdam : Scelta Publishing, mei 
2015 
t306907 sfic - V J D - 15br 
____________________________ 

Lagercrantz, David / De val van 
Turing 
 
Als de jonge rechercheur Corell in 
de jaren 50 van de 20e eeuw het 
lichaam van de beroemde 
wiskundige Alan Turing vindt, legt 
hij zich niet zomaar neer bij de 
conclusie zelfmoord. 
Amsterdam : Signatuur, 2016 
Vertaling van: Syndafall i Wilmslow. 
- Stockholm : Albert Bonniers 
Förlag, 2009 
t305657 thri - V - 21br 
____________________________ 

Lanen, Pepijn / Naamloos 
 
Een dertiger die lijdt aan 
angstaanvallen is het spoor 
helemaal bijster als hij zijn naam, 
telefoon en laptop kwijtraakt tijdens 
een wild weekend. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2016 
t305885 psyc - V - 8br 
____________________________ 

Lapidus, Jens / Stockholm delete 
 
Een jonge advocate en een ex-
crimineel zetten alles op alles om 
de waarheid boven tafel te krijgen 
rond de gruwelijke moord op een 
onbekende man. Vervolg op: 
t295292 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2016 
Vertaling van: STHLM Delete. - 
Stockholm : Wahlström & 
Widstrand, 2015. - (Teddy & Emelie  
t306412 thri - V - 25br 
____________________________ 

Lehmann, Stephanie / De 
vintagewinkel 
 
De eigenaresse van een 
vintagekledingzaak in New York 
raakt door de vondst van een 
dagboek betrokken bij het leven van 
een feministische vrouw in 1907. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2016 
Vertaling van: Astor Place Vintage. - 
New York : Touchstone, 2013 
t306844 hist vrou - V - 19br 
____________________________ 

Lemaitre, Pierre / Tot ziens 
daarboven 
 
Enkele mannen die de 
verschrikkingen van de Eerste 
Wereldoorlog doorstaan hebben, 
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proberen ook hun toekomst na de 
oorlog veilig te stellen. 
Amsterdam : Xander, 2014 
Vertaling van: Au revoir là-haut. - 
Paris : Albin Michel, 2013 
t306517 soci oorl - V - 20br 
____________________________ 

Leon, Donna / Ik aanbid je 
 
De Venetiaanse politiecommissaris 
Brunetti krijgt te maken met de zaak 
van een bekende operazangeres, 
die zich bedreigd voelt door een 
stalker. 
Amsterdam : Cargo, 2016 
Vertaling van: Falling in love. - 
London : William Heinemann, 2015 
t306646 dete - V - 14br 
____________________________ 

Levi, Primo / Het respijt 
 
Autobiografisch relaas van de 
zwerftocht in 1945 van een groepje 
Italiaanse overlevenden van 
Auschwitz door Oost-Europa. 
Vervolg op: t221439 Wordt gevolgd 
door: t306886 
Amsterdam : Meulenhoff, 2007 
Vert. van: La tregua. - Torino : 
Einaudi, 1963. - (I coralli  
t306885 psyc biog oorl - V - 12br 
____________________________ 

Lierop, van, Priscilla / ...En ik zie 
jou! 
 
Twee vrouwen, geliefden, vechten 
voor hun relatie die onder grote 
druk komt te staan wanneer een 
van beiden ernstig ziek wordt. 
Weert : Bullseye Publishing, 
verwacht: 18-06-2015 
t303573 homo vrou waar - V - 
15br 
____________________________ 

Llobregat, Jordi / Het geheim van 
Vesalius 
 
In Barcelona in 1888 doen drie 
mannen - een professor uit Oxford, 
een journalist en een student - 
onderzoek naar de mysterieuze, 
brute moorden op jonge meisjes. 
Amsterdam : Meridiaan Uitgevers, 
2015 
Vertaling van: El secreto de Vesalio. 
- Barcelona : Ediciones Destino, 
2015 
t305117 thri - V - 26br 
____________________________ 

López, Julián / Een heel mooi 
meisje 
 
Aan de vooravond van de vuile 
oorlog in Argentinie verdwijnt de 
moeder van een zevenjarig 
jongetje. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2015 
Vertaling van: Una muchacha muy 
bella. - Buenos Aires : Eterna 
Cadencia Editora, 2013 
t305712 psyc - V - 6br 
____________________________ 

Lundi, Vera / Onbezonnen 
 
De vrouw van een vermoorde 
politieagent zint op wraak. 
Rotterdam : Agemo, november 
2015 
t306019 thri psyc - V - 13br 
____________________________ 

Macomber, Debbie / Een nieuw 
begin in Rose Harbor 
 
De eigenaresse van een bed & 
breakfast heeft net als haar gasten 
problemen in de liefde. Vervolg op: 
t296036 
Amsterdam : Boekerij, 2015 
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Vertaling van: Silver linings. - New 
York : Ballantine Books, 2015 
t304951 lief - V - 15br 
____________________________ 

Mantel, Hilary / De moord op 
Margaret Thatcher 
 
Bundel met tien duistere verhalen 
over de reacties van mensen op 
onverwachte choquerende 
gebeurtenissen. 
Amsterdam : Meridiaan Uitgevers, 
2015 
Vertaling van: The assassination of 
Margaret Thatcher and other 
stories. - London : Fourth Estate, 
2014 
t306316 verh - V - 7br 
____________________________ 

Marain, Elisabeth / Het is stil waar 
het niet waait 
 
De jonge zeeman Gustave en de 
vrome Julia worden als tieners 
verliefd op elkaar, hij maakt haar 
echter meteen duidelijk dat de zee 
altijd voorgaat 
Antwerpen : Vrijdag, 2015 
t305629 zeel fami lite - V - 13br 
____________________________ 

Martel, Yann / De hoge bergen 
van Portugal 
 
De vondst in 1904 in Lissabon van 
een dagboek uit 1631 dat een schat 
beschrijft, heeft grote gevolgen. 
Amsterdam : Prometheus, 2016 
Vertaling van: The high mountains 
of Portugal. - Edinburgh : 
Canongate, 2016 
t305857 hist - V - 14br 
____________________________ 

McDermid, Val / De vrouw die niet 
opgaf 
 
De vondst van een skelet van een 
man in een schoolgebouw in 
Edinburgh blijkt verband te houden 
met de naweeën van de 
Balkanoorlog. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2015 
Vertaling van: The skeleton road. - 
London : Little, Brown, 2014 
t305721 psyc - V - 15br 
____________________________ 

McGowan, Claire / De stille doden 
 
Als in een klein plaatsje in Noord-
Ierland de vijf verdachten van een 
bomaanslag, die wegens fouten bij 
het proces zijn vrijgelaten, zijn 
verdwenen, wordt forensisch 
psycholoog Paula Maguire op de 
zaak gezet. Vervolg op: t291822 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2016 
Vertaling van: The silent dead. - 
Londen : Headline Book Publishing, 
2015. - (Paula Maguire  
t305735 thri - V - 19br 
____________________________ 

Meer, van der, Olga / Zussen 
 
Drie zussen met een nare jeugd 
proberen hun leven inhoud te 
geven. 
Utrecht : Uitgeverij Zomer & 
Keuning, 2015 
t305374 fami - V - 12br 
____________________________ 

Meister, de, Marie / De stilte van 
Thé 
 
Een jonge vrouw gaat op zoek naar 
haar moeder die ze nooit heeft 
gekend. 
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Amsterdam : Ambo|Anthos, 2016 
t306354 kath psyc - V - 15br 
____________________________ 

Meuleman, Sarah / De zes levens 
van Sophie 
 
Twee hartsvriendinnen groeien op 
de middelbare school uit elkaar, na 
een heftige ruzie verdwijnt een van 
de meisjes 
Amsterdam : Lebowski Publishers, 
2015 
t305717 thri - V - 10br 
____________________________ 

Meyerhoff, Joachim / Ach, deze 
leegte, deze verschrikkelijke 
leegte 
 
Autobiografisch relaas van een 
jongeman die naar de toneelschool 
gaat en bij zijn welgestelde maar 
excentrieke grootouders intrekt. 
Vervolg op: t316390 
Amsterdam : Signatuur, 2016 
Vertaling van: Ach, diese Lücke, 
diese entsetzliche Lücke. - Köln : 
Kiepenheuer & Witsch, 2016. - (Alle 
Toten fliegen hoch  
t306647 biog lite - V - 17br 
____________________________ 

Meyler, Deborah / De boekwinkel 
 
Een zwangere studente vindt werk 
in een tweedehands boekwinkel 
waar ze meer vindt dan alleen 
financiële steun. 
Amsterdam : The House of Books, 
2014 
Vertaling van: The bookstore. - New 
York : Gallery Books, 2013 
t288521 lief - V - 15br 
____________________________ 

Miles, Ava / Gezocht: Nora 
Roberts held 
 
Een jonge vrouw probeert na haar 
scheiding in haar geboortestad een 
nieuw leven op te bouwen. 
Amsterdam : HarperCollins, 2016 
Vertaling van: Nora Roberts Land. - 
www.avamiles.com, 2013 
t306020 lief - V - 18br 
____________________________ 

Modiano, Patrick / Een jeugd 
 
Twee verliefde jongelui, levend in 
Parijs, laten zich leiden door de 
omstandigheden en komen zo in 
aanraking met zeer verschillende 
milieus. 
Amsterdam : Em. Querido's 
Uitgeverij BV, 2016 
Vertaling van: Une jeunesse. - Paris 
: Gallimard, 1981 
t306704 psyc - V - 7br 
____________________________ 

Montefiore, Santa / Als de 
rododendron bloeit 
 
De wederwaardigheden van drie 
vrouwen uit de Ierse familie Deverill. 
Vervolg op: t299227 Wordt gevolgd 
door: t313144 
Amsterdam : Boekerij, 2016 
Vertaling van: The daughters of 
Deverill. - London : Simon & 
Schuster UK, 2016. - (The Deverill 
chronicles) 
t306357 lief fami - V - 27br 
____________________________ 

Montefiore, Santa / De dochter 
van de imker 
 
Een jonge vrouw, die erg 
beschermd is opgevoed, wordt 
verliefd op een rockzanger en 
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besluit alle remmen los te gooien. 
Amsterdam : Boekerij, 2014 
Vertaling van: The beekeeper's 
daughter. - London : Simon & 
Schuster, 2014 
t290931 fami - V - 16br 
____________________________ 

Montefiore, Santa / De franse 
tuinman 
 
Een jonge vrouw ontmoet op haar 
landgoed een mysterieuze tuinman 
met een verleden. 
Amsterdam : Boekerij, 2014 
Vertaling van: The French gardener. 
- London : Hodder & Stoughton, 
2008 
t305282 lief - V - 22br 
____________________________ 

Montefiore, Simon / Serafima 
 
Enkele Russische tieners, veelal 
kinderen van hooggeplaatste 
Sovjetleiders, worden tijdens het 
Stalinbewind gearresteerd en 
beschuldigd van samenzwering 
tegen de staat. Een op ware 
gebeurtenissen gebaseerd verhaal. 
Amsterdam : Boekerij, 2013 
Vert. van: One night in winter. - 
London : Century, 2013 
t305388 waar poli - V - 19br 
____________________________ 

Murakami, Haruki / Mannen 
zonder vrouw 
 
Zeven verhalen over solitair levende 
mannen en de emotionele gevolgen 
daarvan. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, maart 2016 
Vertaling van: Onna no inai 
otokotachi. - Tokyo : Bungeishunju, 
2014 

t307267 verh - V - 10br 
____________________________ 

Musser, Elizabeth / Aan de 
andere kant van de bergen 
 
Een ongeneeslijk zieke vrouw wil 
zich graag nog een keer nuttig 
maken voor anderen 
Utrecht : Voorhoeve, 2015 
t306235 soci prot - V - 24br 
____________________________ 

Ndiaye, Marie / Ladivine 
 
Een vrouw heeft een complexe 
verhouding met haar moeder. 
Breda : De Geus, 2015 
Vertaling van: Ladivine. - Paris : 
Éditions Gallimard, 2013 
t305710 psyc - V - 16br 
____________________________ 

Nesbø, Jo / Bloed op sneeuw 
 
Een sympathieke huurmoordenaar 
krijgt opdracht de vrouw van zijn 
baas te vermoorden. 
Amsterdam : Cargo, 2015 
Vertaling van: Blod på snø. - Oslo : 
Aschehoug, 2015 
t305724 thri - V - 5br 
____________________________ 

Nesbø, Jo / Middernachtzon 
 
In een afgelegen deel van 
Noorwegen zoekt een voormalig 
drugsdealer en huurmoordenaar 
bescherming tegen de topcrimineel 
voor wie hij werkte. 
Amsterdam : Cargo, 2016 
Vertaling van: Mere blod. - Oslo : 
Aschehoug, 2015 
t305700 thri - V - 8br 
____________________________ 
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Ohlsson, Kristina / Paradijsoffer 
 
Een Boeing 747, op weg naar New 
York, zal door terroristen worden 
opgeblazen als er niet aan een 
aantal eisen wordt voldaan. 
Frederika Bergman en Alexander 
Recht uit Stockholm moeten de 
zaak tot een goed einde brengen. 
Vianen : The House of Books, 2013 
Vert. van: Paradisoffer. - Stockholm 
: Pirat Förlaget, 2012 
t305068 thri - V - 17br 
____________________________ 

Op de Beeck, Griet / Gij nu 
 
Thematisch verbonden verhalen 
over mensen in een wurgende 
eenzaamheid, met een belast 
verleden, die liefde gemist hebben 
of door ziekte en dood bezocht zijn 
en die toewerken naar een 
kantelmoment waarin een impuls 
gevolgd wordt of een beslissing 
genomen. 
Amsterdam : Prometheus, 2016 
t306760 psyc - V - 11br 
____________________________ 

Oz, Amos / Judas 
 
Gedurende de winter van 1959 
verblijft een gewezen student in een 
huis in Jeruzalem, waar hij de 
geschiedenis van zij huisgenoten 
leert kennen en hij zijn visie op 
verraad en op Judas verder 
ontwikkelt. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2015 
Vertaling van: Habesora al-pi 
Jehoeda. - Jeruzalem : Keter, 2014 
t304908 jood lief - V - 17br 
____________________________ 

Parker, Harry / Anatomie van een 
soldaat 
 
Vanuit een reeks objecten - 
waaronder een nachtkijker, kogel en 
gymschoenen - wordt het 
oorlogstoneel rond kapitein Barnes, 
die tijdens de oorlog in Afghanistan 
ernstig gewond raakte, verteld. 
Amsterdam : Hollands Diep, 2016 
Vertaling van: Anatomy of a Soldier. 
- London : Faber & Faber, 2016 
t306356 oorl - V - 16br 
____________________________ 

Patterson, James / De veertiende 
leugen 
 
Detective Lindsay Boxer moet op 
zoek naar een groep mensen die 
met uniformen van de LAPD 
overvallen plegen en drugsdealers 
uitmoorden. 
Amsterdam : Cargo, 2015 
Vertaling van: 14th deadly sin. - 
London : Century, 2015 
t305701 thri - V - 10br 
____________________________ 

Penny, Louise / Licht in de 
duisternis 
 
Armand Gamache, hoofdinspecteur 
van de politie in Montreal, gaat op 
zoek naar de moordenaar van een 
oude vrouw en krijgt tegelijkertijd te 
maken met sabotage binnen de 
eigen politiemacht. 
Amsterdam : Boekerij, 2016 
Vertaling van: How the light gets in. 
- London : Sphere, 2013 
t306448 dete - V - 25br 
____________________________ 

Picoult, Jodi / De ultieme belofte 
 
Verbijsterd vragen familie en justitie 
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zich af wat een 17-jarig meisje heeft 
bezield toen ze een eind aan haar 
leven maakte 
Amsterdam : HarperCollins, 2015 
Vertaling van: The pact. - New York 
: HarperCollins Publishers LLC, 
©1998 
t306197 thri psyc - V - 22br 
____________________________ 

Porter, Max / Verdriet is het ding 
met veren 
 
Twee broertjes en hun vader 
vinden, na de dood van hun moeder 
en echtgenoot, bij hun 
rouwverwerking steun bij de kraai 
Crow uit de gedichten van Ted 
Hughes. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2016 
Vertaling van: Grief is the thing with 
feathers. - London : Faber & Faber, 
2015 
t306724 psyc - V - 4br 
____________________________ 

Prowse, Amanda / De ideale 
dochter 
 
Een jonge vrouw droomde ooit van 
een carrière, verre reizen en een 
huis aan zee. Nu heeft ze zorgen 
om 2 kinderen en een moeder met 
Alzheimer. 
Tiel : Aerial Media Company, 2016 
Vertaling van: The perfect daughter. 
- Londen : Head of Zeus, 2015. - 
(No Greater Courage) 
t306543 fami - V - 17br 
____________________________ 

Prowse, Amanda / Vergeet mij 
niet 
 
Als bij een moeder van twee jonge 
kinderen uitgezaaide borstkanker 
wordt ontdekt, is ze vastbesloten 

om deze ziekte te overwinnen. 
Vervolg op: t300049 
Tiel : Aerial Media Company, 2015 
Vertaling van: Will you remember 
me?. - London : Head of Zeus Ltd, 
2015. - (No greater love) 
t304907 fami - V - 16br 
____________________________ 

Pruis, Marja / Zachte riten 
 
Guusje Bouhuys, poëziedocente, 
huisvriendin, zus, heeft haar leven 
op de rem gezet. Als haar beste 
vriend wordt beschuldigd van 
plagiaat en een dierbare collega 
doodziek blijkt, beseft ze dat ze 
haar zorgvuldig geconserveerde 
universum zal moeten verlaten. 
Amsterdam : Prometheus, 2016 
t305907 psyc - V - 9br 
____________________________ 

Punke, Michael / De 
spookverschijning 
 
In 1823 maakt een pelsdierenjager 
jacht op de twee mannen die hem 
zwaargewond hebben 
achtergelaten aan de oever van de 
Missouri met medenemen van al 
zijn bezittingen en wapens. 
Amsterdam : Prometheus, 2016 
Vertaling van: The revenant. - New 
York : Carroll & Graf, 2002 
t305775 hist thri - V - 15br 
____________________________ 

Raney, Deborah / Droomwens 
 
Als het niet lukt om zwanger te 
worden, gaat een jonge vrouw in 
een vrouwenopvanghuis werken 
Vervolg op: t302983 Wordt gevolgd 
door: t312489 
Utrecht : Voorhoeve, 2016  
Vertaling van: Another way home. - 



 

 

31 

Nashville : Abingdon Press, ©2015 
t306770 fami prot - V - 13br 
____________________________ 

Rendell, Ruth / De kindmoeder 
 
Wanneer een broer en zus gaan 
wonen in het huis dat ze van hun 
oma hebben geërfd, lijken ze alles 
goed voor elkaar te hebben, tot dat 
de broer thuiskomt met een 
geliefde. 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2015 
Vertaling van het onder het 
pseudoniem Barbara Vine 
verschenen: The child's child. - 
London : Viking, 2013 
t306769 psyc - V - 14br 
____________________________ 

Riches, Anthony / Wonden van 
eer 
 
Na aankomst in Brittannië komt een 
in ongenade gevallen Romeinse 
gardeofficier in 181 terecht bij 
troepen die de muur van Hadrianus 
tegen opstandige stammen moeten 
verdedigen. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2013 
Vertaling van: Wounds of honour. - 
London : Hodder & Stoughton, 
2009. - (Empire  
t305185 hist oorl - V - 21br 
____________________________ 

Riggs, Ransom / Bibliotheek der 
zielen 
 
De bijzondere kinderen van 
mevrouw Peregrine 3 - Jacob 
ontdekt een krachtige nieuwe gave. 
Maar nog voor hij die onder controle 
heeft, moet hij samen met Emma en 
de pratende hond Addison proberen 

hun bijzondere vrienden te redden 
uit een zwaarbewaakt fort. Vanaf 
ca. 15 jaar. Vervolg op: t306767 
Amsterdam : Clavis, 2015 
Vertaling van: Library of souls. - 
Philadelphia, Pennsylvania : Quirk 
Books, 2015 
t306768 sfic - V J D - 19br 
____________________________ 

Riggs, Ransom / Omhulde stad 
 
De bijzondere kinderen van 
mevrouw Peregrine 2 - Jacob is met 
Emma en de andere kinderen met 
magische gaven op de vlucht voor 
schepsels en hulsels. Ze hebben 
twee dagen de tijd om mevrouw 
Peregrine te redden, anders zal zij 
voor altijd een vogel blijven. Vanaf 
ca. 15 jaar. Vervolg op: t287395 
Wordt gevolgd door: t306768 
Amsterdam : Clavis, 2014 
Vertaling van: Hollow city. - 
Philadelphia, PA. : Quirk Books, 
2014. - (Miss Peregrine's peculiar 
children) 
t306767 sfic - V J D - 14br 
____________________________ 

Rippe, Max / De handlanger 
 
Rechercheur Maik Hof krijgt te 
maken met een reeks moorden in 
Delft. 
Maartensdijk : Schrijversportaal, 
2016 
t306535 dete - V - 9br 
____________________________ 

Rombout, Raymond / Damse 
dagen 
 
Arturo Dias, een vroegere 
kunsthandelaar annex ex-
gevangene, gaat op zoek naar zijn 
verdwenen dochter en maakt kennis 
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met de witteboordencriminaliteit. 
Westerlo : Uitgeverij Kramat, 2015 
t305821 thri - V - 11br 
____________________________ 

Römer, Peter / De Cock en het 
dodelijk doel 
 
Rechercheur De Cock en zijn 
collega Vledder krijgen te maken 
met de moord op een man, telg uit 
een rijke familie, en de vermissing 
van de notaris van de familie. 
Utrecht : De Fontein, februari 2016 
t306018 dete - V - 7br 
____________________________ 

Rose, Karen / Niemand zeggen 
 
Een jonge Amerikaanse vrouw en 
haar zoon ontsnappen aan hun 
gewelddadige man en vader maar 
blijven bang dat hij hen ooit op het 
spoor komt. 
Utrecht : De Fontein, april 2016 
Vertaling van: Don't tell. - London : 
Headline, 2009 
t306842 thri - V - 25br 
____________________________ 

Ross, Tomas / Van de doden 
niets dan goeds 
 
Na de Tweede Wereldoorlog komt 
Arnie Springer in november 1945 uit 
het jappenkamp berooid terug in 
Den Haag waar hij verstrikt raakt in 
talloze intriges. Wordt gevolgd door: 
t311925 
Amsterdam : Cargo, 2015 
t305116 thri - V - 14br 
____________________________ 

Rowell, Rainbow / Eleanor & Park 
 
Op een ochtend gaat Eleanor naast 
Park zitten in de bus naar school. 
Ze zijn allebei buitenbeentjes. Er 

ontstaat een buitengewone liefde 
tussen hen. Vanaf ca. 15 jaar. 
Houten : Van Goor, 2014 
Vertaling van: Eleanor & Park. - 
London : Orion, 2012 
t305716 lief jepr - V J D - 13br 
____________________________ 

Rozemond, Matthias / De 
duivelskunstenaar 
 
Wanneer schilder Jeroen Bosch 
(ca. 1450-1516) na een verblijf in 
Venetië terugkeert naar zijn 
geboortestad ‘s-Hertogenbosch is 
zijn jeugdliefde getrouwd met zijn 
oudere broer die zojuist een 
opdracht heeft gekregen voor de 
Sint-Jan. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2016 
t306315 biog hist - V - 11br 
____________________________ 

Ryan, Anthony / De torenheer 
 
De jonge strijder Vaelin is de strijd 
moe en wil terugkeren naar huis, 
maar conflicten en intriges blijven 
hem achtervolgen. Vervolg op: 
t306909 Wordt gevolgd door: 
t306911 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2014 
Vertaling van: Tower lord. - London 
: Orbit, 2014. - (Raven's shadow  
t306910 sfic - V - 43br 
____________________________ 

Ryan, Anthony / De vuurkoningin 
 
Koningin Lyrna heeft de bloedige 
aanslag op Alltor overleefd, en nu 
moet ze haar strijdmachten 
verzamelen om de hoofdstad terug 
te veroveren op de Volariaanse 
indringers. Vervolg op: t306910 
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Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2016 
Vertaling van: Queen of fire. - 2014. 
- (Raven's shadow  
t306911 sfic - V - 44br 
____________________________ 

Ryan, Anthony / Vaelin Al Sorna 
 
Een jongeling wordt door zijn vader 
bij een broederorde gebracht waar 
hij wordt getraind als soldaat. Wordt 
gevolgd door: t306910 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2013 
Vertaling van: Blood song. - 2011. - 
(Raven's shadow  
t306909 sfic - V - 40br 
____________________________ 

Ryan, Chris / De krijgsheren 
 
Een SAS-militair krijgt opdracht om 
in Syrië te proberen temidden van 
de voortwoekerende burgeroorlog 
de Britse belangen voor de 
toekomst veilig te stellen. Vervolg 
op: t300080 
Amsterdam : Boekerij, april 2014 
Vertaling van: Masters of war. - 
Coronet, 2013 
t306371 thri - V - 21br 
____________________________ 

Sahota, Sunjeev / Het jaar van de 
gelukszoekers 
 
Drie Indiase jongens emigreren 
vanuit India naar Engeland op zoek 
naar een beter leven. 
Amsterdam : Prometheus, 2016 
Vertaling van: The year of the 
runaways. - London : Picador, 2015 
t306033 soci - V - 24br 
____________________________ 

Saunders, George / Tien 
december 
 
Bundel satirische verhalen over 
goedbedoelende personages in 
kleinstedelijk Amerika die 
terechtkomen in verrassende 
situaties. 
Amsterdam : Uitgeverij Podium, 
2013 
Vertaling van: Tenth of December. - 
New York : Random House, 2013 
t305816 verh - V - 9br 
____________________________ 

Sawyer, Kim Vogel / Melodie van 
liefde 
 
Een jonge verslaggever duikt 
enkele weken onder bij de 
mennonieten met het doel aan te 
tonen dat het in hun gemeenschap 
niet enkel rozengeur en maneschijn 
is Vervolg op: t301383 Wordt 
gevolgd door: t308860 
Utrecht : Voorhoeve, 2015 
Vertaling van: When grace sings. - 
Colorado Springs, Colorado : 
WaterBrook Press, ©2015 
t305331 hist prot - V - 21br 
____________________________ 

Sharpe, J. / Gebroken geheugen 
 
Een man valt in een vliegtuig in 
slaap. Als hij weer wakker wordt, is 
hij alleen in het toestel op een klein 
meisje na, en is hij zijn geheugen 
kwijt. 
Maastricht : Zilverspoor, juli 2015 
t305675 sfic - V - 14br 
____________________________ 

Siebelink, Jan / Margje 
 
Tijdens een eenzame 
oudejaarsnacht denkt een 73-jarige 
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man terug aan de door verlangen 
naar liefde en teleurstelling over 
afwijzing beheerste relaties binnen 
het gezin waarin hij opgroeide. 
Vervolg op: t222197 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2015 
t304615 psyc lite - V - 10br 
____________________________ 

Six, Roderik / Val 
 
Een jonge dokter neemt een praktijk 
over in een afgelegen Canadees 
vissersdorp. Langzaamaan wordt 
duidelijk welk geheim hij en de 
andere dorpsbewoners met zich 
meedragen. 
Amsterdam : Prometheus, 2015 
t305702 psyc - V - 8br 
____________________________ 

Skorobogatov, Aleksandr / 
Portret van een onbekend meisje 
 
In een dorp aan de rand van de 
Sovjet-Unie ontwikkelt zich een 
verslindende liefde tussen de 
tieners Sasha en Katia, die echter 
op de proef gesteld wordt als Sasha 
een ander meisje ontmoet. 
Amsterdam : Cossee, 2015 
Vertaling van: Portret neenakomoj 
debocki. - 2015 
t305708 soci poli - V - 13br 
____________________________ 

Snijders, A.L. / De libelleman 
 
Bundel met 160 ZKV's, oftewel zeer 
korte verhalen. 
Enschede : afdh, mei 2015 
t306622 verh - V - 11br 
____________________________ 

Steel, Danielle / De fouten van de 
moeder 
 
Ondanks haar drukke werk probeert 

een succesvolle zakenvrouw 
familiebanden te herstellen nadat ze 
die jarenlang heeft verwaarloosd. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2013 
Vertaling van: Sins of the mother. - 
London : Bantam Press, 2012 
t305387 fami - V - 14br 
____________________________ 

Stegner, Wallace / Wat behouden 
blijft 
 
Twee Amerikaanse echtparen delen 
bijna vier decennia lang lief en leed. 
Amsterdam : Lebowski Publishers, 
2015 
Vertaling van: Crossing to safety. - 
Random house, 1987 
t305715 psyc - V - 17br 
____________________________ 

Stevens, Herman / De 
onzichtbare vrouw 
 
Tussen Rein en Saskia, 
jeugdgeliefden, bloeit de liefde 
tijdelijk op. 
Amsterdam : Prometheus, 2016 
t306190 psyc lite - V - 12br 
____________________________ 

Stevens, Taylor / De onschuldige 
 
Als een goede vriend haar vraagt 
zijn door een sekte ontvoerde 
dochtertje op te sporen, aarzelt 
Vanessa 'Michael' Monroe geen 
moment en maakt een plan om het 
kind terug te halen. 
Amsterdam : Boekerij, 2015 
Vertaling van: The innocent. - New 
York : Crown Publishers, 2011 
t305676 thri - V - 20br 
____________________________ 
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Streuvels, Stijn / Het leven en de 
dood in de ast 
 
Novelle over het geestdodende 
werk van arbeiders in een 
cichoreidrogerij. 
Antwerpen : Manteau, 1984 
1e dr. in: Werkmenschen. - 
Amsterdam : Veen, 1926 
t305917 soci - V - 3br 
____________________________ 

Stridsberg, Sara / De 
zwaartekracht van liefde 
 
Een vrouw blikt terug op de tijd dat 
haar vader was opgenomen in een 
psychiatrisch ziekenhuis en zij 
zowel zijn medepatiënten als de 
medische staf goed leerde kennen. 
Amsterdam : Hollands Diep, 2016 
Vertaling van: Beckomberga : ode 
till min familj. - Albert Bonniers 
Förlag, 2014 
t306449 lite psyc - V - 8br 
____________________________ 

Swanson, Peter / Een verdiende 
dood 
 
Een man plant, met behulp van een 
vrouw die hij toevallig ontmoet, de 
moord op zijn overspelige vrouw. 
Een kat- en muisspel begint met 
een onverwachte winnaar. 
Amsterdam : Cargo, 2016 
Vertaling van: The kind worth killing. 
- London : Faber & Faber, 2015 
t306880 thri - V - 17br 
____________________________ 

Swierczynski, Duane / Kanarie 
 
Een 17-jarig meisje komt in de 
problemen als ze een vriend een lift 
aanbiedt. Terwijl hij even een 
boodschap doet, wordt zij 

aangehouden en vindt de politie in 
haar auto drugs in zijn jasje. 
Tielt : Lannoo, 2015 
Vertaling van: Canary. - London : 
Mulholland Books, 2015 
t305691 thri - V - 18br 
____________________________ 

Tex, den, Charles / Bot 
 
Als een zakenman plotseling sterft, 
kan niemand in zijn 
computernetwerk inloggen behalve 
misschien de man die het 
ontworpen heeft 
Breda : De Geus, 2016 
t306201 thri - V - 17br 
____________________________ 

Thijssen, Ann / De vrouw die blijft 
 
Een jonge gouvernante weet dat er 
voor elk verdriet een troostend 
verhaal is. 
Amsterdam : Prometheus, 2014 
t305070 psyc - V - 11br 
____________________________ 

Thomson, Rupert / Katherine 
Carlyle 
 
De zoektocht van een 19-jarig 
meisje naar zichzelf, waarbij ze 
zowel letterlijk op reis gaat als haar 
oorsprong (verwekt via ivf), 
verleden en toekomst overpeinst. 
Amsterdam : Xander, 2015 
Vertaling van: Katherine Carlyle. - 
New York : Other Press, 2015 
t306761 psyc - V - 11br 
____________________________ 

Timmer, Ernst / De val van mijn 
moeder 
 
Nadat de moeder van Joost is 
gevallen en haar arm heeft 
gebroken, belandt zij in zorgland en 
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moet Joost alle zeilen bijzetten om 
haar te ondersteunen. 
Amsterdam : Prometheus, 2016 
t306355 humo lite - V - 11br 
____________________________ 

Tóibín, Colm / Nora 
 
Na de dood van haar man voedt 
een vrouw haar vier kinderen alleen 
op, wat naast haar baan in een Iers 
provinciestadje in de jaren zestig 
van de 20e eeuw een haast 
onmogelijke opgave lijkt. 
Breda : De Geus, 2015 
Vertaling van: Nora Webster. - 
London : Viking, 2014 
t304938 psyc - V - 18br 
____________________________ 

Treur, Franca / X&Y 
 
Ruim dertig ultrakorte verhalen over 
dagelijkse levens in de moderne, 
snelle maatschappij. 
Amsterdam : Prometheus, 2016 
t306534 psyc verh - V - 3br 
____________________________ 

Valens, Anton / Het 
compostcirculatieplan 
 
Een schilder/schrijver kijkt terug op 
de betekenis van zijn 9-jarige 
vriendschap met een ex-uitgever, 
gedurende welke periode hij actief 
was in de volkstuin van die ex-
uitgever. 
Amsterdam : Uitgeverij Augustus 
Atlas Contact, 2016 
t306370 lite - V - 12br 
____________________________ 

Valtonen, Jussi / Ze weten niet 
wat ze doen 
 
Een neurowetenschapper in 
Amerika wordt belaagd door 

milieuactivisten waardoor zijn leven 
langzaam uiteenvalt. 
Amsterdam : Signatuur, 2016 
Vertaling van: He eivät tiedä mitä 
tekevät. - Helsinki : Tammi 
Publishers, 2014 
t305910 psyc - V - 29br 
____________________________ 

Van Mieghem, Linda / Hermelijn 
 
Savannah (16) is een dolende 
jongere en verdient haar geld met 
dansen op pleinen. De politieke 
partij Mea Patria laat thuislozen 
oppakken en nu wordt Savannah 
ook achtervolgd. Kan Hermelijn, de 
onbekende engelachtige jongen, 
haar beschermen? Vanaf ca. 15 
jaar. 
Amsterdam : Clavis, 2014 
t305727 psyc - V J D - 10br 
____________________________ 

Vargas Llosa, Mario / De 
bescheiden held 
 
Terwijl een beminnelijke kleine 
ondernemer in Lima afgeperst 
wordt, heeft een driftige grote 
verzekeringsagent een moeizame 
verstandhouding met zijn twee luie 
zoons. 
Amsterdam : Meulenhoff, 2014 
Vertaling van: El héroe discreto. - 
Madrid : Alfaguara, 2013 
t305825 niet - V - 17br 
____________________________ 

Vargas, Fred / IJsmoord 
 
Commissaris Adamsberg krijgt te 
maken met twee zelfmoorden. Zijn 
speurtocht brengt hem naar IJsland 
en leidt hem terug naar de tijd van 
de Franse Revolutie. 
Breda : De Geus, 2016 
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Vertaling van: Temps glaciaires. - 
Paris : Flammarion, 2015 
t305911 dete - V - 21br 
____________________________ 

Vegt, van der, Mirjam / Het 
naaiatelier 
 
Als Jabir de opdracht krijgt om een 
trouwjurk te ontwerpen wordt hij 
gevraagd om samen te werken met 
een oude bekende. Dit stelt hem 
voor een moeilijk dilemma. 
Zoetermeer : Mozaiek, 2016 
t305231 fami prot - V - 4br 
____________________________ 

Verbeke, Annelies / Dertig dagen 
 
Een Senegalese man probeert in de 
Vlaamse Westhoek als klusjesman 
een nieuw bestaan op te bouwen. 
Breda : De Geus, 2015 
t305815 soci - V - 13br 
____________________________ 

Verhulst, Dimitri / Kaddisj voor 
een kut 
 
Twee verhalen over de rauwe 
levens van verweesde 
instellingskinderen. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2014 
t305830 verh psyc - V - 4br 
____________________________ 

Verlinden, Roos / Te druk voor de 
liefde 
 
Tilly besluit na haar scheiding en 
enkele mislukte dates geen mannen 
meer in haar leven toe te laten. 
Soest : Uitgeverij Cupido, 2015 
t304934 lief - V - 9br 
____________________________ 

Vermeiren, Koen / Mist 
 
Een speciaal team rechercheurs 
onderzoekt de dood van een vrouw 
als gevolg van het gebruik van 
vermageringspillen die al meer 
slachtoffers hebben gemaakt. 
Antwerpen : Uitgeverij Vrijdag, 2014 
t305826 thri - V - 15br 
____________________________ 

Visser, Arjan / God sta me bij, 
want ik ben onschuldig 
 
Op een dag hoort schrijver Arjan 
Visser dat zijn jongere zus in een 
Spaanse gevangenis zit. Zijn 
bezoek aan de gevangenis is het 
begin van een adembenemende 
tocht door de eigen 
familiegeschiedenis, met Spanje in 
de hoofdrol. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2016 
t305906 psyc lite - V - 12br 
____________________________ 

Vlugt, van der, Simone / 
Nachtblauw 
 
Als een jonge vrouw uit De Rijp in 
de 17e eeuw komt te werken in een 
Delftse plateelbakkerij ontdekt ze 
het procedé van Delfts Blauw. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2016 
t305732 hist - V - 13br 
____________________________ 

Vriens, José / Vergeten 
 
De pas gescheiden Silvie ontmoet 
in een korte periode twee mannen; 
met de een krijgt ze een relatie, de 
ander helpt haar zoeken naar haar 
biologische vader. 
Utrecht : Uitgeverij Zomer & 
Keuning, 2015 
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t305368 lief fami - V - 14br 
____________________________ 

Vriens, José / Waar blijf je 
 
Na de plotselinge verdwijning van 
haar man Mark verneemt Anneloes 
niets meer van hem en ligt haar 
leven compleet overhoop. 
Arnhem : Ellessy Relax, 2016 
t306544 lief - V - 13br 
____________________________ 

Wageningen, van, Gerda / 
Bloeiend vlas 
 
Een stadsmeisje moet tegen haar 
zin een oudtante verzorgen in een 
dorpje in de Hoeksche Waard. 
Vervolg op: t304101 
Utrecht : Uitgeverij Zomer & 
Keuning, 2016 
t305854 strk - V - 11br 
____________________________ 

Wageningen, van, Gerda / 
Gevaarlijk verlangen 
 
Rosalinde stuit op het dagboek van 
haar oma. En ziet gevaarlijke 
parallellen met het heden. 
Utrecht : Uitgeverij Zomer & 
Keuning, 2015 
t299564 strk hist - V - 14br 
____________________________ 

Walsh, Dan / De sleutel 
 
Een jongeman zoekt steeds meer 
zijn eigen weg en komt steeds 
verder van zijn familie en geloof af 
te staan. Vervolg op: t298781 
Utrecht : Voorhoeve, 2015 
Vertaling van: The legacy. - Grand 
Rapids, Michigan : Revell, 2015 
t304827 fami prot - V - 15br 
____________________________ 

Weaver, Tim / Nooit meer terug 
 
Twee vrienden, die zich tijdelijk in 
Devon hebben teruggetrokken, 
raken betrokken bij het onderzoek 
naar een moord en een verdwijning. 
Amsterdam : Boekerij, 2015 
Vertaling van: Never coming back. - 
2013 
t304957 thri - V - 24br 
____________________________ 

Wesseling, Onno / Suiker 
 
Aan het begin van de 20e eeuw 
komt de jonge, slechthorende 
Lennart In Venetië in opleiding bij 
een Zwitserse meesterpatissier, 
waar de concurrentie hevig is. 
Breda : De Geus, 2016 
t306645 hist - V - 16br 
____________________________ 

Wieringa, Tommy / Honorair 
Kozak 
 
Reisbeschouwingen waarin 
onnadrukkelijk verslag wordt 
gedaan over ontmoetingen, 
gebeurtenissen, kunstzinnige, 
geografische of biologische 
gegevenheden in diverse landen. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2015 
t304731 reis verh - V - 11br 
____________________________ 

Winter, Tom / Met open armen 
 
Een komische roman over één 
familie, van tienerdochter tot 
(groot)moeder, waarbij van elke 
generatie de thematiek aan bod 
komt. Van internetdaten tot 
dementie... 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2015 
Vertaling van: Arms wide open. - 
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London : Corsair, 2014 
t303531 fami humo - V - 14br 
____________________________ 

Wiseman, Ellen Marie / De 
pruimenboom 
 
Bloei waar je geplant bent, zei haar 
oma altijd tegen haar. Maar de 17-
jarige Christine Bolz weet dat er een 
hele wereld op haar wacht buiten 
het Duitse dorpje waar ze is 
opgegroeid. Het Hitlerregime gooit 
haar leven overhoop. 
Utrecht : Voorhoeve, 2015 
Vertaling van: The plum tree. - New 
York : Kensington Books, 2013 
t304558 hist oorl - V - 22br 
____________________________ 

Witemeyer, Karen / Buiten haar 
boekje 
 
Als een ranchvoorman besluit eigen 
baas te worden en wil vertrekken, 
neemt de dochter van zijn baas, die 
een oogje op hem heeft, het heft in 
eigen handen. 
Veenendaal : Grace Publishing 
House, 2016 
Vertaling van: The husband 
maneuver. - Grand Rapids, 
Michigan : Bethany House 
Publishers, 2015. - (With this ring?) 
t306288 lief hist prot - V - 4br 
____________________________ 

Wurth, Agathe / De Minerva 
moord 
 
Als een echtpaar doorrijdt na een 
fatale aanrijding waarbij een man 
om het leven komt, moeten ze met 
steeds meer leugens verder leven. 
Arnhem : Ellessy Crime, 2016 
t306915 thri - V - 6br 
____________________________ 

Yanagihara, Hanya / Een klein 
leven 
 
Vier jongens van begin twintig 
sluiten vriendschap voor het leven 
maar toch blijkt dat één van hen 
een vreselijk geheim met zich 
meedraagt. 
Amsterdam : Nieuw Amsterdam 
Uitgevers, 2016 
Vertaling van: A little life. - London : 
Picador, 2015 
t306643 psyc - V - 47br 
____________________________ 

Zee, van der, Nel / Vroeger is 
voorbij 
 
De aan een rolstoel gebonden 
Hanka heeft totaal geen oog voor 
de mannen die verliefd op haar zijn. 
Utrecht : Uitgeverij Zomer & 
Keuning, 2016 
t306191 fami - V - 11br 
____________________________ 

Zink, Nell / De rotskruiper 
 
Portret van het huwelijk van Tiffany, 
een vrouw die zeer afhankelijk is 
van haar man Stephen. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2015 
Vertaling van: The Wallcreeper. - 
Dorothy, a publishing project 
t305302 psyc - V - 7br 
____________________________ 
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Informatieve boeken voor 
volwassenen 

Algemeen 

Baggen, Fred / Onder correctoren 
 
Iedereen die serieus met taal 
omgaat vindt hier niet de pasklare 
antwoorden, maar wel heel veel 
eigenaardigheden. Variërend van 
serieus tot feit en fictie. 
Almere : Aldus Boek Compagnie, 
2016 
Met register 
t306250  - V - 11br 
____________________________ 

Brandsma, Margriet / Was wir 
noch zu sagen hätten 
 
Interviews met Nederlandse 
journalisten die lange tijd voor 
Nederlandse media in Duitsland 
werkzaam waren over hun 
ervaringen met de Duitse politiek en 
het volkskarakter. 
Schoorl : Uitgeverij Conserve, 
januari 2016 
t306450 verh - V - 5br 
____________________________ 

Karskens, Arnold / Journalist te 
koop 
 
Interviews met bekende 
Nederlandse journalisten over de 
integriteit van de journalistiek in 
Nederland. 
Amsterdam : Em. Querido's 
Uitgeverij BV, 2016 
Met register 
t306807  - V - 12br 
____________________________ 

Goemans, Anne-Gine / Was ich 
noch zu sagen hätte 
 
Interviews met veertig 
presentatoren van het bekende 
radioprogramma. 
Amsterdam : Uitgeverij Brandt, 
2016 
t306261  - V - 5br 
____________________________ 

Wijsbegeerte 

Gabriel, Markus / Waarom de 
wereld niet bestaat 
 
Wijsgerig pleidooi voor een nieuwe 
vorm van realisme dat de 
veelvormigheid van het bestaande 
beter tot zijn recht laat komen. 
Amsterdam : Boom, 2014 
Vertaling van: Warum es die Welt 
nicht gibt. - Berlin : Ullstein 
Buchverlage, 2013 
t305164  - V - 12br 
____________________________ 

Arendt, Hannah / Denken 
 
Beschouwingen van de Duitse 
filosofe en politicologe (1906-1975) 
waarin zij het denken en het gebrek 
aan denken tracht te verklaren. 
Wordt gevolgd door: t303498 
Zoetermeer : Klement, 2012 
Vert. van: Thinking. - Uit: The life of 
the mind. - 1971 
t304295  - V - 15br 
____________________________ 

Regt, de, Herman / Het 
snapgevoel 
 
Filosofische beschouwing over het 
gevoel iets begrepen te hebben, de 
wijze waarop dat gevoel misleidend 
kan zijn en hoe die misleiding 
vermeden kan worden. 
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Amsterdam : Boom, 2015 
t305167  - V - 17br 
____________________________ 

Eskens, Erno / Een beestachtige 
geschiedenis van de filosofie 
 
Geschiedenis van de filosofie met 
de relatie tussen mens en dier en 
de mens als denkend dier als 
uitgangspunt. 
Leusden : ISVW Uitgevers, 2015 
t305794  - V - 26br 
____________________________ 

Erp, van, Herman / Hegel 
 
Inleiding tot het denken van de 
Duitse filosoof (1770-1831) met een 
samenvatting van zijn hoofdwerken. 
Amsterdam : Boom, 2013 
t304248  - V - 9br 
____________________________ 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich / 
Fenomenologie van de geest 
 
Hoofdwerk van de Duitse filosoof 
(1770-1831), waarin hij de 
geschiedenis beschrijft als een 
proces van de bewustwording van 
de geest. 
Amsterdam : Boom, 2013 
Vert. van: Phänomenologie des 
Geistes. - Hamburg : Meiner, 1980 . 
- (Gesammelte Werke  
t304247  - V - 36br 
____________________________ 

Arendt, Hannah / De menselijke 
conditie 
 
Hoofdwerk van de Duits-
Amerikaanse filosofe (1906-1975) 
over het grote belang van 
vrijhandelen en de politiek voor een 
voldoening schenkend, betekenisvol 
leven. 

Amsterdam : Boom, 2009 
Vert. van: The human condition. - 
Chicago : The University of Chicago 
Press, 1958. - (Charles R. 
Walgreen Foundation lectures) 
t305160  - V - 26br 
____________________________ 

Safranski, Rüdiger / Heidegger en 
zijn tijd 
 
Biografie van de Duitse filosoof 
(1889-1976). 
Amsterdam : Olympus, 2006 
Vert. van: Ein Meister aus 
Deutschland : Heidegger und seine 
Zeit. - München : Hanser, 1994 
t304249  - V - 33br 
____________________________ 

Jong, de, Nicolien / Werken aan 
je moraal 
 
De auteur gaat aan de hand van 
vragen en voorbeelden op zoek 
naar de verborgen moraal die we 
uiten in het leven van alledag om zo 
onze morele vaardigheden verder te 
ontwikkelen. 
Zoetermeer : Boekencentrum, 2013 
t304831  - V - 8br 
____________________________ 

Een cursus in wonderen 
 
Paranormaal doorgekregen tekst 
waarin een visie wordt gegeven op 
de mens en zijn wereld, aangevuld 
met praktische lessen voor elke dag 
en antwoorden op veel gestelde 
vragen. 
Bevat: Tekstboek. Werkboek. 
Handboek voor leraren 
Deventer : Ankh-Hermes, 1999 
Vert. van: A course in miracles. - 
Roscoe, New York : Foundation for 
A Course in Miracles, 1999 
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t305163  - V - 92br 
____________________________ 

Soberheid als ideaal en als 
noodzaak 
 
Drie teksten die zijn opgetekend 
over het onderwerp soberheid naar 
aanleiding van een interreligieuze 
dialoog met rabbijn Skorka: over 
geld, macht en armoede. 
Nijmegen : Valkhof Pers, 2013 
t300589  - V - 8br 
____________________________ 

Breij, de, Claudia / Neem een geit 
 
Levenslessen voor ouder wordende 
mensen, op basis van interviews 
met oudere bekende Nederlanders. 
Amsterdam : Lebowski Publishers, 
2015 
t304730 verh - V - 9br 
____________________________ 

Crabbe, Tony / Nooit meer te druk 
 
Praktische tips en strategieën voor 
drukke mensen met een overvol 
hoofd. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2016 
Vertaling van: Busy : how to thrive 
in a world of too much, 2014 
t306202  - V - 16br 
____________________________ 

Oord, van, Inez / Als jouw leven 
een cirkel is, waar sta je dan? 
 
De auteur beschrijft haar eigen 
proces en ervaringen om innerlijke 
wijsheid om te zetten in daden. 
Tevens een praktisch boek dat als 
leidraad kan dienen bij 
veranderingen en nieuwe 
verbindingen. 
Utrecht : Kosmos, 2015 

t305793  - V - 8br 
____________________________ 

Tiggelaar, Ben / Mooi werk 
 
Uitgave in het kader van de Maand 
van de spiritualiteit 2016. Het thema 
van dit jaar is Werk in evenwicht". 
Amsterdam : Stichting Collectieve 
Propaganda van het Nederlandse 
Boek, 2015 
t304837  - V - 3br 
____________________________ 

Gray, John / De stilte van dieren 
 
Kritisch filosofisch essay over het 
geloof in vooruitgang en de 
maakbaarheid van de samenleving, 
zoals gepropageerd door vooral 
humanisten. 
Amsterdam : Ambo, 2013 
Vert. van: The silence of animals. - 
London : Penquin, 2012 
t304245  - V - 9br 
____________________________ 

Godsdienst 

Radicale secularisatie? 
 
Inleiding tot de visies van tien 
moderne filosofen op moderniteit, 
religie en secularisatie. 
Kalmthout : Pelckmans, 2013 
t304236  - V - 15br 
____________________________ 

Evers, Lou; Stodel, Jansje / 
Jodendom in de praktijk 
 
Een overzichtelijk portret van de 
Joden en hun tradities.  
Amsterdam : Boekerij, 2011 
t304281  - V - 11br 
____________________________ 
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Debel, Hans / Eeuwenoude 
teksten in een nieuw licht 
 
Het boek vertelt uitgebreid het 
verhaal van de verrassende 
ontdekking en de moeizame 
publicatie van de Dode Zeerollen en 
schetst een gedetailleerd beeld van 
de gevarieerde inhoud van deze 
eeuwenoude teksten.  
Antwerpen : Garant, 2012 
t304266  - V - 18br 
____________________________ 

Romkes, Age / Ontdekkend 
bijbellezen 
 
Handreiking vanuit reformatorische 
invalshoek voor het lezen van de 
Bijbel. 
Heerenveen : Medema, 2013 
t304290  - V - 8br 
____________________________ 

Oosterhuis, Huub / Halverwege 
 
Vrije herdichting van 75 van de 150 
bijbelse psalmen. 
Kampen : Ten Have, 2008 
t304939  - V - 5br 
____________________________ 

Verhulst, Dimitri / Bloedboek 
 
Hervertelling in eigentijdse taal van 
het gezins- en seksleven van de 
bijbelse aartsvaders, hun vele 
vrouwen en afstammelingen, 
gevolgd door het levensverhaal van 
Mozes. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, november 2015 
t305817 bybl - V - 7br 
____________________________ 

Armstrong, Karen / Paulus 
 
Biografie van de apostel Paulus, 

geplaatst tegen de achtergrond van 
het vroege christendom. 
Amsterdam : Hollands Diep, 2015 
Vertaling van: St. Paul. - Amazon 
Publishing, 2015 
t305373 biog - V - 9br 
____________________________ 

Meijer, Fik / Jezus en de vijfde 
evangelist 
 
Beschrijving van het leven van 
Jezus van Nazareth tegen de 
politieke, religieuze en culturele 
achtergrond van zijn tijd, zoals 
beschreven door de joodse 
historicus Flavius Josephus. 
Amsterdam : Athenaeum-Polak & 
Van Gennep, 2015 
t305191  - V - 21br 
____________________________ 

Versteeg, J.P. / Evangelie in 
viervoud 
 
Voor iedereen die meer van de 
inhoud van de evangeliën wil weten.  
Kampen : Kok, 1992 
t304269  - V - 11br 
____________________________ 

Jenkins, Philip / Het vergeten 
christendom 
 
Het vergeten christendom beschrijft 
de opkomst, bloei en ondergang 
van een christelijk rijk met diepe 
Afrikaanse en Aziatische wortels.  
Amsterdam : Nieuw Amsterdam, 
2011 
Vert. van: The lost history of 
christianity : the thousand-year 
golden age of the church in the 
Middle East, Africa and Asia, and 
how it dies. - New York : Harper 
Collins, 2008 
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t304251  - V - 19br 
____________________________ 

Dekker, Gerard / Heeft de kerk 
zichzelf overleefd? 
 
Een indringende analyse van de 
feitelijke ontwikkelingen in het 
godsdienstig en kerkelijk leven.  
Zoetermeer : Meinema, 2010 
t304270  - V - 12br 
____________________________ 

Franciscus, #Paus# / Laudato si' 
 
Kerkelijk document over sociale 
rechtvaardigheid, een eenvoudige 
levensstijl en zorg voor natuur en 
milieu. 
Utrecht : Pers & Communicatie van 
het Secretariaat van het Rooms-
Katholiek Kerkgenootschap 
(SRKK), 2015 
t305795  - V - 10br 
____________________________ 

Borgman, Erik / Waar blijft de 
kerk? 
 
Gedachten over kerkopbouw en 
christelijke gemeenschapsvorming 
in tijden van secularisatie. 
Baarn : Adveniat, 2015 
t305173  - V - 11br 
____________________________ 

Erp, van, Stephan / De 
onvoltooide eeuw 
 
Overzicht van het proces van 
secularisatie in de Rooms-
Katholieke Kerk in de twintigste 
eeuw aan de hand van de levens 
van drie gelovigen die hun geloof 
opnieuw trachtten vorm te geven. 
Nijmegen : Valkhof Pers, 2015 
t305190  - V - 8br 
____________________________ 

Franciscus, #Paus# / De naam 
van God is genade 
 
Uitgebreid interview met paus 
Franciscus, met name over 
barmhartigheid en 
vergevingsgezindheid. 
Amsterdam : the house of books, 
2016 
Vertaling van: Il nome di Dio é 
misericordia. - Milaan : Edizione 
Piemme S.p.A., 2016 
t306312  - V - 3br 
____________________________ 

Vonhögen, Roderick / 
Mediapriester 
 
Persoonlijk relaas van de rooms-
katholieke priester die bij zijn 
pastorale arbeid gebruik maakt van 
moderne media zoals videogames 
en internet omdat die interactief zijn 
en een groter bereik hebben. 
Baarn : Adveniat, 2015 
Een deel van dit boek verscheen 
onder de titel: Geekpriest. - 
Cincinnati : Servant Books, 
franciscan Media 
t305174 kath - V - 10br 
____________________________ 

Ignatius / Ignatius in zijn brieven 
 
Brieven, die toegang geven tot het 
leven van de heilige Ignatius van 
Loyola (1491-1556), de stichter van 
de orde van de Jezuïeten. 
Averbode : Altiora Averbode, 2015 
t304830  - V - 10br 
____________________________ 

Quartier, Thomas / Liturgische 
spiritualiteit 
 
Beschouwingen over liturgie in het 
dagelijks leven vanuit de 
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benedictijnse spiritualiteit. 
Heeswijk : Berne Media/uitgeverij 
abdij van berne, 2013 
t304285  - V - 10br 
____________________________ 

Vaticanum II, geschiedenis of 
inspiratie 
 
Dit boek blikt terug op de 
totstandkoming en de betekenis van 
Vaticanum II, met bijzondere 
aandacht voor de belangrijkste 
theologische vernieuwingen van het 
concilie en voor de manier waarop 
die nieuwe inzichten in de kerk tot 
op vandaag actueel blijven.  
Antwerpen : Halewijn, 2013 
t304237  - V - 9br 
____________________________ 

Beld, van den, Tom / Het andere 
gezicht van de kerk 
 
De rol in de laatste twee decennia 
van de twintigste eeuw van de Acht 
Mei Beweging in het wedervaren 
van de rooms-katholieke kerk in 
Nederland. 
Nijmegen : Valkhof Pers, 2015 
t305158  - V - 13br 
____________________________ 

McCord, Kate / Vaarwel, Char Ab 
 
Geschiedenis van een Amerikaanse 
ontwikkelingswerkster en 
zendelinge in Afghanistan, die 
vanwege een plaatselijke 
stammenstrijd ijlings het land moest 
verlaten. 
Apeldoorn : de Banier uitgeverij, 
2015 
Vertaling van: Farewell, Four 
Waters : one aid worker's sudden 
escape from Afghanistan. - Chicago 
: Moody Publishers, 2014 

t307050 soci prot - V - 19br 
____________________________ 

Naimy, Mikhaïl / Het boek van 
Mirdad 
 
Uitleg van de gnostieke Universele 
Leer als weg tot verlichting en 
bevrijding. 
Haarlem : Rozekruis Pers, 2006 
Vert. van: The book of Mirdad : a 
lighthouse and a haven. - Beirut : 
Sader's Library, 1948 
t306249  - V - 11br 
____________________________ 

Sociale wetenschappen 

Verhaeghe, Paul / Autoriteit 
 
Kritische beschouwing over het 
ontbreken van moreel gezag in de 
neoliberale samenleving. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2015 
t304935  - V - 15br 
____________________________ 

Janssen, Marianne / Anna's 
oorlog 
 
Anna wordt door haar moeder 
seksueel misbruikt, maar blijft thuis 
omwille van haar vader. Als haar 
moeder overlijdt, roept dat een 
overwinningsgevoel op. 
Meppel : Just Publishers, 2016 
t306536 waar biog - V - 12br 
____________________________ 

Kilsdonk, van, Jan / Dag jongen 
van licht 
 
Overwegingen door de 
Amsterdamse studentenpastor 
(1917-2008) bij de uitvaart van 
homoseksuele mannen die aan aids 
waren overleden ; voorafgegaan 
door een inleiding over zijn leven, 
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werk en theologische opvattingen. 
Nijmegen : Valkhof Pers, 2012 
t304242  - V - 18br 
____________________________ 

Pfeijffer, Ilja Leonard / 
Gelukszoekers 
 
Bundel van columns uit nrc.next 
over vluchtelingen, migranten, angst 
en hoop. 
Amsterdam : Uitgeverij De 
Arbeiderspers, 2015 
t305909 verh - V - 6br 
____________________________ 

Solomon, Andrew / Demonen van 
de middag 
 
Persoonlijk relaas over de 
depressie van de schrijver, 
afgewisseld met meer algemene 
beschouwingen over deze 
aandoening. 
Amsterdam : Nieuw Amsterdam 
Uitgevers, oktober 2014 
Vertaling van: The noonday demon 
: an atlas of depression. - New York 
: Scribner, 2001 
t306280  - V - 54br 
____________________________ 

Brierley, Saroo / Mijn lange weg 
naar huis 
 
Autobiografisch verslag van een 
Indiase man over de speurtocht 
naar zijn familie. 
Amsterdam : Boekerij, 2015 
Vertaling van: A long way home. - 
New York : Viking, 2013 
t305705 biog - V - 9br 
____________________________ 

Zijlstra, Mildred / Dansen in een 
prinsessenjurk 
 
Mildred Zijlstra weet al jong dat ze 

geadopteerd is. Ondanks dat ze 
een gelukkige jeugd heeft gaat ze 
op zoek naar haar biologische 
ouders. Die zoektocht komt na 30 
jaar tot een verrassend einde. 
Amsterdam : Q, 2015 
t304954 biog - V - 7br 
____________________________ 

Borst, Hugo / Ma 
 
Auteur schrijft in korte stukjes over 
de zorg voor zijn zesentachtigjarige 
moeder, die aan dementie lijdt. De 
meeste columns zijn eerder 
gepubliceerd in het AD. Wordt 
gevolgd door: t313485 
Amsterdam : Lebowski Publishers, 
2015 
t304768 biog verh - V - 8br 
____________________________ 

Duijndam, Corina / De gekleurde 
werkelijkheid 
 
De schrijfster doet verslag van haar 
ervaringen met jongeren: 
Afrikaanse pubers in de Parijse 
banlieue, islamitische jongeren in 
Osdorp, moslima’s in de 
Schilderwijk. 
Amsterdam : Em. Querido's 
Uitgeverij BV, 2016 
t305913 waar - V - 21br 
____________________________ 

Zeegers, Maarten / Ik was een van 
hen 
 
Verslag van een arabist die moslim 
werd en enige jaren woonde in het 
Haagse Transvaalkwartier en de 
Schilderswijk om de islamitische 
samenleving daar van binnenuit te 
bestuderen. 
Amsterdam : Uitgeverij Podium, 
2016 
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t306678 soci - V - 17br 
____________________________ 

Timmermans, Frans / 
Broederschap 
 
Essay met een persoonlijke kijk van 
Eerste Vicevoorzitter van de 
Europese Commissie 
Timmersmans (* 1961) op de 
toekomst van Europa, waarbij hij 
oproept tot broederschap. Hij schrijft 
over oorzaken en gevolgen van de 
vluchtelingencrisis, en over 
tolerantie en solidariteit in en tussen 
samenlevingen. 
Amsterdam : Uitgeverij Podium, 
december 2015 
t305010  - V - 2br 
____________________________ 

Westerman, Frank / Een woord 
een woord 
 
Onderzoek naar het effect van 
onderhandelingen in crisissituaties, 
onder meer aan de hand van de 
treinkapingen door Molukkers in de 
jaren zeventig in Nederland. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2016 
t306541  - V - 13br 
____________________________ 

Hilhorst, Pieter / De belofte 
 
De auteur Hilhorst (*1966), de in 
2014 afgetreden PvdA-wethouder 
van Amsterdam, beschrijft zijn 
ervaringen, idealen en 
teleurstellingen. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2015 
t304733  - V - 13br 
____________________________ 

Meeus, Tom-Jan / Haagse 
invloeden 
 
De auteur-onderzoeksjournalist, die 

wekelijks in NRC Handelsblad 
beschrijft wat er zich afspeelt achter 
de Haagse politiek, schetst the story 
behind the story: de binnenwereld 
van de politiek; de politiek die 
zelden in beeld komt. 
Amsterdam : Nieuw Amsterdam, 
2015 
t304763  - V - 12br 
____________________________ 

Xinran / Koop de hemel voor mij 
 
Persoonlijke verhalen van jonge 
mannen en vrouwen die opgroeiden 
tijdens de Chinese eenkindpolitiek. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2016 
Vertaling van: Buy me the sky. - 
Rider Books, 2015 
t306262 poli - V - 18br 
____________________________ 

Economie 

Schulte Nordholt, Henk / China 
en de barbaren 
 
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? 
Amsterdam : Em. Querido's 
Uitgeverij BV, 2015 
t305252  - V - 27br 
____________________________ 

Vance, Ashlee / Elon Musk 
 
Portret van de Amerikaanse 
ingenieur en ondernemer (1971- ), 
oprichter van SpaceX en mede-
oprichter van Zip2, PayPal en 
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Tesla. 
Amsterdam : Lev., 2016 
Vertaling van: Elon Musk. - 2015 
t305792 biog - V - 21br 
____________________________ 

Rechtswetenschap 

Machiavelli, Niccolò / De heerser 
 
Profielschets van een vorst, een 
heerser, zoals hij zal moeten staan 
aan het hoofd van een ideale staat, 
door de Italiaanse geschiedschrijver 
(1469-1527). 
Amsterdam : Athenaeum-Polak & 
Van Gennep, 2005 
Vert. van: Il principe. - 1513 
t305188  - V - 12br 
____________________________ 

Klebold, Sue / Het besef van een 
moeder 
 
Sue's zoon Dylan was een van de 
twee schutters op Columbine High 
School (dinsdag 20 april 1999 
schoten Eric Harris (18) en Dylan 
Klebold (17) twaalf medeleerlingen 
en een leraar dood en pleegden 
vervolgens zelfmoord). Verslag van 
haar verdriet, schaamte, ongeloof, 
zelfverwijt en haar zorg om 
kwetsbare kinderen. 
Amsterdam : Lev., 2016 
Vertaling van: A mother's reckoning. 
- Crown, 2016 
t305900 waar - V - 20br 
____________________________ 

Meertens, Katja / De kamer van 
mijn zoon 
 
Een naar Nederland gevluchte 
Iraanse moeder vertelt over haar 
zoektocht naar haar ontvoerde zoon 
in Iran, haar twee mislukte 
huwelijken met Iraanse mannen en 

de culturele en juridische verschillen 
tussen Nederland en Iran. 
Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar, 
2015 
t305628 waar - V - 18br 
____________________________ 

Psychologie - Occulte 
wetenschap 

Klein, Stefan / Dromen 
 
Populairwetenschappelijk overzicht 
van de lichamelijke en psychische 
aspecten van dromen. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2015 
Vertaling van: Träume : eine Reise 
in unsere innere Wirklichkeit. - 
Frankfurt am Main : S. Fischer 
Verlag, 2014 
t305159  - V - 13br 
____________________________ 

Knüppe, Janneke / Verre vlinders 
 
Verhalen van personen die 
emigreerden voor een geliefde. 
Amsterdam : Prometheus Bert 
Bakker, 2015 
t303551 verh lief - V - 8br 
____________________________ 

Nijman, Lia; Bode, de, Jenny / 
Creativiteit, géén kunst 
 
Oefeningen die het creatief denken 
en werken stimuleren. 
Eeserveen : Akasha, 2009 
t304241  - V - 10br 
____________________________ 

Resing, Wilma; Drenth, Pieter / 
Intelligentie 
 
Inleidend overzicht van diverse 
aspecten van intelligentie en 
intelligentietests. 
Amsterdam : Nieuwezijds, 2007 
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t304280  - V - 10br 
____________________________ 

Op de drempel 
 
Gesprekken met bekende en 
minder bekende mensen die van 
hun arts te horen hebben gekregen 
dat ze nog maar korte tijd te leven 
hebben. 
Amsterdam : Thomas Rap, 2015 
t305309  - V - 8br 
____________________________ 

Heffels, Annette / Moeders en 
dochters 
 
Persoonlijke columns over de relatie 
van een dochter met haar moeder. 
Houten : Spectrum, 2011 
t304829  - V - 8br 
____________________________ 

Johnson, Sue / Houd me vast 
 
Zelfhulpboek voor partners in een 
liefdesrelatie voor het versterken of 
herstellen van hun verbondenheid. 
Utrecht : Kosmos, 2012 
Vert. van: Hold me tight. - New York 
: Little, Brown and Company, 2008 
t304252  - V - 14br 
____________________________ 

Migerode, Lieven / Ik zie u graag 
 
Waarom je verliefd wordt, blijft 
grotendeels een mysterie. Maar als 
je de liefde vindt, moet je haar 
proberen vast te houden. En dat 
kan, door elkaar op elk moment 
bewust (graag) te blijven zien. 
Letterlijk en figuurlijk. 
Tielt : Lannoo, 2015 
t307273  - V - 12br 
____________________________ 

Sips, Maaike / Monica, mijn vader 
 
Een man met publieke functies 
neemt direct na zijn pensioen 
afscheid van zijn leven als man. Tot 
verrassing van zijn dochter. 
Amsterdam : Uitgeverij Podium, 
2015 
t304987 waar - V - 14br 
____________________________ 

Paungger, Johanna; Poppe, 
Thomas / In harmonie met de 
maan 
 
Dit boek is een inventarisatie van 
generatie op generatie 
overgeleverde kennis over de 
effecten van de maanstand op het 
leven van alledag.  
Haarlem : Altamira-Becht, 2002 
Vert. van: Vom richtigen Zeitpunkt : 
die Anwendung des Mondkalenders 
im täglichen Leben. - München : 
Hugendubel, 1991 
t304275  - V - 10br 
____________________________ 

Opvoeding - Onderwijs - Vorming 

Isaacson, Rupert / De lange weg 
naar huis 
 
Reisverslag van echtpaar dat 
genezing zoekt voor hun autistische 
zoon bij de Bosjesmannen in Afrika, 
een Kuku Yalanji-healer in Australië 
en een Navajo-sjamaan in Noord-
Amerika. Vervolg op: t240970 
Amsterdam : Cargo, 2015 
Vertaling van: The long ride home. - 
London : Penguin Books Ltd, 2014 
t304836 waar reis - V - 19br 
____________________________ 
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Werf, van der, Mark / Meester 
Mark draait door 
 
Autobiografisch relaas van een 
journalist die als zij-instromer in het 
basisonderwijs aan de slag gaat op 
een multiculturele Rotterdamse 
basisschool. 
Schiedam : Scriptum, oktober 2014 
t299568  - V - 10br 
____________________________ 

Wiskunde - Informatica - 
Natuurwetenschappen 

Vermeend, Willem / Internet of 
things 
 
Bespreking van de trend waarin 
door de komst van steeds meer 
slimme apparaten en het internet 
nieuwe vormen van communicatie 
tussen mens en techniek ontstaan. 
Den Haag : Einstein Books, 2016 
t305563  - V - 5br 
____________________________ 

Jha, Alok / Het waterboek 
 
Kennismaking met alle aspecten 
van water. 
Amsterdam : Maven Publishing, 
2015 
Vertaling van: The water book : the 
extraordinary story of our most 
ordinary substance. - 2015 
t306263  - V - 19br 
____________________________ 

Macdonald, Helen / De H is van 
havik 
 
Persoonlijk relaas van de schrijfster 
over het trainen van een havik na 
het overlijden van haar vader. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2015 
Vertaling van: H is for hawk. - 
London : Jonathan Cape, 2014 

t305722 psyc - V - 13br 
____________________________ 

Giphart, Ronald / Mismatch 
 
Inleiding tot de evolutiebiologie van 
de mens, die zou hebben gezorgd 
voor een slecht passend leefmilieu. 
Amsterdam : Uitgeverij Podium, 
2016 
t306188  - V - 21br 
____________________________ 

Waal, de, Frans / De bonobo en 
de tien geboden 
 
Hebben we religie nodig om goed te 
zijn? Door te kijken naar apen en 
andere dieren constateert Frans de 
Waal dat medelijden, zorgzaamheid 
en rechtvaardigheid ouder zijn dan 
de mens. 
Amsterdam : Atlas Contact, 2013 
Vert. van: The bonobo and the 
atheist : in search of humanism 
among the primates. - 2013 
t304243  - V - 17br 
____________________________ 

Menskunde - Geneeskunde - 
Gezondheidszorg - 
Lichaamsoefening en sport 

Baas over eigen lichaam? 
 
Wat zijn de drijfveren voor keuzes 
rond het eigen lichaam: cultureel, 
religieus, groepsdruk, 
onwetendheid, luiheid? Voor wie 
zijn de consequenties als iemand 
keuzes maakt die nadelig zijn voor 
zijn gezondheid? Hoe moeten 
werkers in de gezondheidszorg met 
deze ongezonde keuzes omgaan? 
Waar liggen de juridische grenzen? 
Nijmegen : Valkhof Pers, 2015 
t304832  - V - 5br 
____________________________ 
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Schotsmans, Paul / In goede 
handen 
 
Medisch-ethische verkenning door 
een Vlaamse rooms-katholieke 
ethicus die ruimte zoekt voor 
individuele gewetensvrijheid zonder 
met het kerkelijk leergezag te 
botsen. 
Tielt : Lannoo Campus, 2012 
t304274  - V - 8br 
____________________________ 

Verhoogd cholesterol 
 
Praktische en medische informatie 
voor patiënten en hun omgeving. 
Amsterdam : Stichting September, 
2015 
t302591  - V - 12br 
____________________________ 

Beek, van, Ingeborg / 
Levenshaast 
 
Persoonlijk verhaal van een 
maatschappelijk en privé 
succesvolle vrouw bij wie een 
hersentumor wordt geconstateerd. 
Amsterdam : Xander, 2016 
t306203  - V - 9br 
____________________________ 

Jong, de, Pia / Charlotte 
 
Autobiografisch verhaal van een 
moeder over de geboorte en 
opgroeien van haar dochtertje, 
geboren met een zeldzame vorm 
van leukemie. 
Amsterdam : Prometheus, 2016 
t305370 waar - V - 9br 
____________________________ 

Lyndsey, Anna / Meisje in het 
donker 
 
Autobiografisch verhaal van een 

vrouw met een lichtallergie die 
letterlijk in totale duisternis leeft. 
Amsterdam : Cargo, 2016 
Vertaling van: Girl in the dark : a 
memoir. - Londen : Bloomsbury, 
2015 
t306024 biog - V - 12br 
____________________________ 

Linsen, Stef / Help, mijn partner 
heeft een psychose! 
 
Als je partner psychotisch is 
(geweest) , dan wordt of werd je 
overrompelt door veel verschillende 
en verwarrende dingen. Uitleg wat 
psychose wel en niet is, de risico’s 
en de diverse 
behandelmogelijkheden en .. hoe 
en waar je hulp krijgt. 
Breda : Expertboek, 2016 
t306411  - V - 13br 
____________________________ 

Palfreman, Jon / Hersenstormen 
 
Overzicht van de ziekte van 
Parkinson in het verleden en van de 
huidige stand van zaken 
betreffende onderzoek en 
behandeling. 
Amsterdam : Uitgeverij Balans, 
2016 
Vertaling van: Brain storms : the 
race to unlock the mysteries of 
Parkinson's Disease. - New York : 
Farrar, Strauss and Giroux, 2015 
t305898  - V - 15br 
____________________________ 

Perry, Bruce D.; Szalavitz, Maia / 
De jongen die opgroeide als hond 
en andere verhalen uit de praktijk 
van een kinderpsychiater 
 
In dit boek wordt steeds een relatie 
gelegd tussen de verwaarlozende of 
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traumatische ervaringen van het 
jonge kind, de invloed op het 
neuropsychologisch substraat, de 
verschijningsvorm ten aanzien van 
de brede ontwikkeling, zoals 
motoriek, taal, relatievorming en 
dergelijke, en de vaak inadequate 
copingsmechanismen en extreem 
geïnternaliseerde of 
externaliserende 
gedragsproblematiek.  
Schiedam : Scriptum, 2007 
Vert. van: The boy who was raised 
as a dog and other stories from a 
psychiatrist's notebook : what 
traumatized children can teach us 
about life. loss and healing. - New 
York : Basic Books, 2007 
t304235  - V - 16br 
____________________________ 

Sacks, Oliver / Dankbaarheid 
 
Bundeling van vier columns waarin 
de terminaal zieke 
neuroloog/schrijver met nostalgie op 
zijn leven terugkijkt. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2015 
Vertaling van: Gratitude. - New York 
: Alfred A. Knopf, 2015 
t305119 biog verh - V - 1br 
____________________________ 

Middelbeek, Mariëtte / De mensen 
van de ambulance 
 
Belevenissen van 
ambulancemedewerkers, die in 
actie komen als het alarmnummer 
wordt gebeld. 
Baarn : Uitgeverij Marmer, april 
2016 
t306640 verh - V - 9br 
____________________________ 

Wesselink, Filemon / Drugs voor 
junkies en dummies 
 
Voorlichting over drugs, het gebruik 
ervan en de lichamelijke en 
psychische effecten 
Amsterdam : Prometheus, 2015 
t306698  - V - 13br 
____________________________ 

Timmer, Paulien / Lang+ gelukkig 
 
Honderd koppels die langer dan 
veertig jaar getrouwd zijn onthulden 
hun ervaringen en de mooiste 
liefdesverhalen. De nuttigste tips 
zijn in dit boek gebundeld. 
Amsterdam : Prometheus, 2016 
t305556  - V - 8br 
____________________________ 

Davidji / Zonder stress 
 
Beschrijving van een flink aantal 
succesvolle technieken en 
methodes om stress en ongezonde 
spanning te voorkomen of uit de 
weg te ruimen. 
Haarlem : Altamira, 2016 
Vertaling van: Destressifying : the 
real-world guide to personal 
empowerment, lasting fulfilment and 
peace of mind. - Hay House UK Ltd, 
2015 
t305193  - V - 17br 
____________________________ 

Bord-, denk- en kansspelen enz. - 
Handenarbeid enz. 
Huishoudkunde enz. 

Eettabel 
 
Praktische gids met meer dan 1700 
producten. Vermeld hoeveel 
calorieën, eiwit, koolhydraten, vet, 
verzadigd vet, voedingsvezels en 
natrium ze leveren. 
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Den Haag : Voedingscentrum, 2014 
t305162  - V - 29br 
____________________________ 

Eettabel 
 
Praktische gids met meer dan 1600 
producten. Vermeld hoeveel 
calorieën, eiwit, koolhydraten, vet, 
verzadigd vet, voedingsvezels en 
natrium ze leveren.  
Den Haag : Stichting 
Voedingscentrum Nederland, 2013 
t304265  - V - 5br 
____________________________ 

Groothedde, Gerrit Jan / Het 
antidieetboek 
 
De auteur is van mening dat de 
samenleving een dikmakende 
leefwijze opdringt, met onnodige 
suikers. In dit boek laat hij met veel 
uitleg en tips zien dat een 
gezondere leefwijze ook leuk en 
lekker kan zijn. 
Houten : Spectrum, 2015 
t303603  - V - 8br 
____________________________ 

Blommestein, van, Irene; 
Eijndhoven, van, Annelène; Mil, 
van, José / Kook ook 
 
Behalve meer dan 1400 recepten 
(de kleine variaties meegeteld), 
bevatten het boek een schat aan 
warenkennis en basistechnieken 
(van biefstuk bakken tot kreeft 
schoonmaken). Alle keukengerei en 
-apparatuur komt aan bod, er staat 
informatie in over koelen en vriezen 
en over gezonde voeding. 
Wormer : Inmerc, 2008 
t305161  - V - 61br 
____________________________ 

Canjels, Laura / Gelukkig 
glutenvrij 
 
Informatie over voeding en recepten 
die de volgende kenmerken 
hebben: glutenvrij, (meestal) laag in 
koolhydraten, een lage glycemische 
index (GI) en gebruik van 
superfood. 
Tielt : Lannoo, 2015 
Met receptenindex en 
ingrediëntenindex 
t305536  - V - 4br 
____________________________ 

Harbutt, Juliet / Alles over kaas & 
kaasgerechten 
 
Meer dan 100 klassieke en 
eigentijdse kaasrecepten voor alle 
gangen en maaltijden. Voor snacks 
en tussendoortjes, soepen, salades, 
en groentegerechten, 
hoofdgerechten, broodjes, pizza's 
en pasta, desserts en gebak. 
Utrecht : Veltman, 2002 
Met lit. opg., reg 
Vert. van: The world encyclopedia 
of cheese. - London : Lorenz, 1998 
t303818  - V - 24br 
____________________________ 

Land- en tuinbouw - Jacht en 
visserij 

Pol, Jan / Dokter Pol 
 
Verhalen uit de dierenartspraktijk en 
het leven van de van National 
Geographic bekende dr. Jan Pol, 
sinds 1967 wonend en werkend in 
de VS. 
Amsterdam : the house of books, 
2016 
Vertaling van: Never Turn Your 
Back on an Angus Cow. - New 
York, New York : Gotham Books, 
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2014 
t305889 dier waar - V - 14br 
____________________________ 

Techniek 

Hadfield, Chris / Handboek van 
een astronaut: hoe te leven op 
aarde 
 
Verhalen en belevenissen van de 
Canadese ruimtereiziger Chris 
Hadfield. 
Uithoorn : Karakter Uitgevers B.V., 
2016 
Met register 
Vertaling van: An astronaut's guide 
to life on earth. - New York : Little, 
Brown, and Company, 2013 
t306264 biog - V - 17br 
____________________________ 

Kunst; algemeen - Beeldende 
kunst 

Blaak, Metje / Het gevecht 
 
Het levensverhaal van de Twentse 
kunstenaar Rudy Klomp (1941). 
Amsterdam : Uitgeverij Ocelot, 
februari 2016 
t306313 biog - V - 11br 
____________________________ 

Muziek - Dans - Toneel - Film 

Honing, Henkjan / Iedereen is 
muzikaal 
 
Het herkennen van een liedje is 
voor de meesten van ons een fluitje 
van een cent. Maar hoe 
vanzelfsprekend is dat eigenlijk? Dit 
boek laat zien dat luisteraars 
muzikaler zijn dan ze zelf denken. 
Recente onderzoeksresultaten 
tonen het onomstotelijk aan: 
pasgeboren baby's hebben gevoel 

voor ritme, kleuters kunnen de maat 
houden, en volwassenen hebben 
een feilloos gevoel voor timing. 
Amsterdam : Nieuw Amsterdam, 
2012 
t306905  - V - 9br 
____________________________ 

Spel, Mischa / De Matthäus-
Passion 
 
Waarom houden opmerkelijk veel 
Nederlanders van dit muziekstuk 
van Bach? Liefhebbers aan het 
woord en nadere uitleg over de 
Matthäus-Passion. 
Amsterdam : Meulenhoff, 2016 
t305899  - V - 10br 
____________________________ 

Corte, de, Jules / Tussen De Peel 
en Grave 
 
Jeugdherinneringen van de blinde 
pianist, componist en zanger Jules 
de Corte (1924-1996). 
Nijmegen : Stichting BELT, 2015 
t306310 biog blin - V - 8br 
____________________________ 

Leigh, Wendy / Bowie 
 
Biografie over de Britse popster 
David Bowie (1947-2016), een 
vanaf de jaren zestig uiterst 
invloedrijke rockmuzikant, artiest en 
acteur. 
Amsterdam : Uitgeverij Brandt, 
2015 
Oorspronkelijke Engelse uitgave: 
New York : Gallery Books, 2014. - 
Met bibliografie, discografie, 
filmografie 
t305267 biog - V - 14br 
____________________________ 
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Vahl, Rutger / Xandra Brood. 
Rock-'n-Roll widow 
 
De weduwe van Herman Brood blikt 
terug op haar leven met Brood. 
Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar, 
2016 
Met register 
t305630 biog - V - 11br 
____________________________ 

Taal- en letterkunde 

Loontjens, Jannah / Mijn leven is 
mooier dan literatuur 
 
Vanuit haar persoonlijke ervaringen 
bespreekt Jannah Loontjens de 
uiteenlopende kanten van het lezen 
en schrijven.  
Amsterdam : Ambo, 2013 
t304286  - V - 9br 
____________________________ 

Mors, ter, J.H. / Korte verhalen en 
romans schrijven 
 
Zelfstudie met allerlei adviezen om 
aan de slag te gaan om zelf korte 
verhalen of een roman te gaan 
schrijven. Wordt gevolgd door: 
t306738 
Leiden : Nederlands Taleninstituut, 
2005 
t306737  - V - 9br 
____________________________ 

Mors, ter, J.H. / Korte verhalen en 
romans schrijven 
 
Zelfstudie met allerlei adviezen om 
aan de slag te gaan om zelf korte 
verhalen of een roman te gaan 
schrijven. Vervolg op: t306737 
Wordt gevolgd door: t306739 
Leiden : Nederlandse Taleninstituut, 
2005 

t306738  - V - 9br 
____________________________ 

Mors, ter, J.H. / Korte verhalen en 
romans schrijven 
 
Zelfstudie met allerlei adviezen om 
aan de slag te gaan om zelf korte 
verhalen of een roman te gaan 
schrijven. Vervolg op: t306738 
Leiden : Nederlandse Taleninstituut, 
2005 
t306739  - V - 9br 
____________________________ 

Raat, de, Friederike / Waarom 
mussen nooit dood van het dak 
vallen 
 
Uitleg over het ontstaan van ruim 
honderd spreekwoorden en 
gezegdes. 
Amsterdam : Nieuw Amsterdam 
Uitgevers, 2015 
t306699  - V - 6br 
____________________________ 

Het leven volgens Willem Jan 
Otten 
 
Bijdragen over de 
levensbeschouwelijke aspecten van 
het werk van de Nederlandse 
dichter en schrijver (1951- ). 
Zoetermeer : Klement, 2013 
t304271  - V - 11br 
____________________________ 

Brandt Corstius, Jelle / As in tas 
 
Zoon maakt een fietstocht van 
Amsterdam naar de Middellandse 
Zee om de as van zijn overleden 
vader, Hugo Brandt Corstius, daar 
uit te strooien. 
Amsterdam : Das Mag Uitgevers, 
2016 
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t305914 reis - V - 4br 
____________________________ 

Buurman, den, Margreet / 
Thomas Mann als pater familias 
 
Over Thomas Mann (1875-1955) 
als vader van zes kinderen, met 
vooral aandacht voor de 'minder 
geliefde kinderen'. 
Soesterberg : Uitgeverij Aspekt, 
2015 
t303571 biog - V - 11br 
____________________________ 

Rosnay, de, Tatiana / Manderley 
voor altijd 
 
Biografie van de Engelse schrijfster 
Daphne Du Maurier (1907-1989). 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2016 
Met bibliografie, literatuuropgave 
Vertaling van: Manderley for ever. - 
Paris : Éditions Albin 
Michel/Éditions Héloise 
D'Ormesson, 2015 
t307274 biog - V - 17br 
____________________________ 

Gedichten die vrouwen aan het 
huilen maken 
 
Isa Hoes ging op zoek naar het 
meest dierbare gedicht van meer 
dan zestig toonaangevende 
Nederlandse en Vlaamse vrouwen. 
Zo ontdekte zij dat veel vrouwen 
een geheime liefde voor poëzie 
bezitten. 
Amsterdam : Prometheus, 
november 2015 
t304953  - V - 7br 
____________________________ 

Claus, Hugo / De Oostakkerse 
gedichten 
 
Facsimile-uitgave van de eerste 

druk uit 1955 van de 
gedichtenbundel, met 
aantekeningen van de dichter. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2003 
Oorspr. versie verschenen o.d.t.: 
'Nota's voor een Oostakkerse 
Cantate', in het Vlaamse tijdschrift 
'Tijd en mens', 1953 
t306195  - V - 2br 
____________________________ 

Hofland, Jan / Lamentatie 
 
Gedichten over een geestelijke 
zoektocht naar mystieke verlichting. 
Heeswijk : Dabar-Luyten, 1999 
t304282  - V - 2br 
____________________________ 

Zwagerman, Joost / Wakend over 
God 
 
In Wakend over God beschrijft 
Zwagerman (1963-2015) de 
geloofsstrijd van een naamloos 
blijvend ik, die soms in zijn 
verbeelding, soms letterlijk, met het 
Opperwezen in gevecht raakt. 
Amsterdam : Hollands Diep, 2016 
t305612  - V - 3br 
____________________________ 

Geschiedenis 

Josephus, Flavius / De Joodse 
Oorlog & Uit mijn leven 
 
Ooggetuigenverslag van de joodse 
opstand tegen de Romeinse 
overheersing in 66-70 na Chr. 
waaraan Josephus in het eerste 
jaar zelf deelnam, en zijn 
verdediging tegen aantijgingen 
aangaande zijn rol in die oorlog. 
Amsterdam : Ambo, 2010 
t305177  - V - 45br 
____________________________ 
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Mc Leod, Cynthia / Zenobia 
 
Het leven van Zenobia, die slavin is 
in het 18e-eeuwse Suriname. 
Schoorl : Uitgeverij Conserve, 
oktober 2015 
t304989 hist rass - V - 18br 
____________________________ 

Scheffer, Paul / De vrijheid van de 
grens 
 
De vluchtelingencrisis laat onze 
verlegenheid met grenzen beter dan 
ooit zien. Wie zijn wij, 
wereldburgers, om anderen de 
toegang tot ons grondgebied te 
ontzeggen? Betoog van Scheffer 
dat en open samenleving alleen kan 
bestaan door enige ruimtelijke 
afbakening. 
Amsterdam : Maand van de 
Filosofie, 2016 
t306358  - V - 5br 
____________________________ 

Meijer, Fik / Oud nieuws 
 
Verzameling korte notities over de 
minder belichte kanten van de 
wereld van de Grieken en 
Romeinen. Vooral de menselijke 
kant van de Grieks-Romeinse 
beschaving wordt belicht. 
Amsterdam : Ambo, 2001 
t305181 hist verh - V - 9br 
____________________________ 

Meijer, Fik / Gladiatoren 
 
Geschiedenis van de 
gladiatorenspelen, de bouwwerken 
waar de spelen plaatsvonden, 
gladiatoren in de filmkunst en de 
geschiedenis van het Colosseum in 
Rome. 
Amsterdam : Athenaeum-Polak & 

Van Gennep, 2010 
t305182  - V - 12br 
____________________________ 

Meijer, Fik / Macht zonder 
grenzen 
 
Geschiedenis van het Romeinse 
Rijk vanaf de stichting van Rome tot 
en met de ondergang aan het begin 
van de vijfde eeuw. 
Amsterdam : Athenaeum-Polak & 
Van Gennep, 2015 
t305183  - V - 20br 
____________________________ 

Meijer, Fik / Keizers sterven niet 
in bed 
 
De laatste levensdagen van de 
Romeinse keizers. 
Amsterdam : Athenaeum-Polak & 
Van Gennep, 2001 
t305184  - V - 13br 
____________________________ 

Meijer, Fik / Bejubeld en verguisd 
 
Portret van een dertigtal helden en 
grootheden: krijgers, 
verzetsstrijders, gevaarlijke 
tegenstanders, politici, wijsgeren, 
slavenleiders, erudiete of rebelse 
vrouwen, wetenschappers, 
topsporters, culthelden en gevallen 
helden. Wie werd bewonderd, wie 
verguisd? 
Amsterdam : Athenaeum-Polak & 
Van Gennep, 2008 
t305186  - V - 21br 
____________________________ 

Meijer, Fik / De hond van 
Odysseus 
 
Geschiedenis van de relatie tussen 
mens en dier in het oude 
Griekenland en Rome. 
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Amsterdam : Athenaeum-Polak & 
Van Gennep, 2009 
t305187 verh dier - V - 7br 
____________________________ 

Rodgers, Nigel / Het Romeinse 
Rijk 
 
Cultuurhistorisch overzicht. 
Utrecht : Veltman Uitgevers, 2012 
Vert. van: The Roman world, people 
and places. - Anness, cop 2005 
t304250  - V - 24br 
____________________________ 

Rossem, van, Maarten / 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. 
Amsterdam : Nieuw Amsterdam 
Uitgevers, maart 2016 
t306314  - V - 5br 
____________________________ 

Tacitus / Historiën 
 
Geschiedwerk van de Romeinse 
historicus (ca. 55 tot 120 na Chr.) 
over de periode na de dood van 
Nero, het zg. driekeizerjaar (69-70 
na Chr.). 
Baarn : Ambo, 1991 
Vert. van: Historiae 
t305178  - V - 29br 
____________________________ 

Algra, Gielt / De strijd in mei 1940 
 
Ooggetuigenverhalen van 
Nederlandse oud-militairen die in de 
meidagen van 1940 streden tegen 

de Duitse invallers. 
Nijmegen : QV Uitgeverij, juni 2015 
t305165  - V - 12br 
____________________________ 

Beevor, Antony / Stalingrad 
 
Beschrijving van de zwaarste 
veldslag in Rusland tijdens de 
Tweede Wereldoorlog aan de hand 
van ooggetuigenverslagen. 
Amsterdam : Ambo, 2009 
Vert. van: Stalingrad. - London : 
Viking, 1998 
t305176  - V - 31br 
____________________________ 

Bowman, Martin W. / Terugblik op 
D-Day 
 
Naar aanleiding van het feit dat 
zestig jaar geleden de landing in 
Normandië plaats vond op 6 juni 
1944, heeft de auteur vele tientallen 
veteranen gevraagd naar hun 
herinneringen aan deze beslissende 
dag uit de geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog. 
Abcoude : Fontaine, 2004 
Vert. van: Remembering D-Day : 
personal histories of everyday 
heroes. - Londen : HarperCollins, 
2004 
t305166  - V - 15br 
____________________________ 

Greasley, Horace / De man die 
tweehonderd keer ontsnapte 
 
Geschiedenis van een Britse militair 
die tijdens de Tweed Wereldoorlog 
in Duitse krijgsgevangenschap 
raakte en wist te overleven. 
Amsterdam : The House of Books, 
2014 
Vertaling van: Do the birds still sing 
in hell? - John Blake Publishing, 
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2013 
t307265 oorl biog - V - 14br 
____________________________ 

Kristensen, Lise / De kleine 
gevangene 
 
Persoonlijk verslag van een vrouw 
die als jong meisje tijdens de 
Tweede Wereldoorlog met haar 
familie in een Japans 
interneringskamp in Nederlands-
Indië belandde en ternauwernood 
wist te overleven. 
Amsterdam : The House of Books, 
2015 
Vertaling van: The little captive. - 
Londen : Pan Books, 2014 
t305704 hist - V - 12br 
____________________________ 

Levi, Primo / De verdronkenen en 
de geredden 
 
Essay over de morele ineenstorting 
van zowel de onderdrukkers als de 
slachtoffers in de 
concentratiekampen. Vervolg op: 
t306885 
Amsterdam : Meulenhoff, 1991 
Vert. van: I sommersi e i salvati. - 
Torino : Einaudi, 1986. - (Gli struzzi  
t306886 psyc oorl - V - 10br 
____________________________ 

Rees, Laurence / Auschwitz 
 
Aan de hand van interviews met 
honderd ooggetuigen wordt het 
verhaal van opkomst en ondergang 
van het kamp verteld, waar tussen 
1940 en 1945 1,5 miljoen mensen 
werden vermoord, de meesten 
daarvan joden. 
Amsterdam : Ambo, 2008 
Vert. van: Auschwitz : the Nazis & 
the 'final solution'. - London : BBC 

Books, 2005 
t305179  - V - 23br 
____________________________ 

Schelvis, Jules / Ooggetuigen 
van Sobibor 
 
Dit boek brengt dertien 
getuigenissen, persoonlijke 
geschiedenissen en verhalen over 
de omstandigheden in het kamp en 
de opstand in oktober 1943 bijeen.  
Amsterdam : Ambo, 2010 
t305175 biog oorl - V - 10br 
____________________________ 

Kaplan, Robert D. / Duister 
Europa 
 
De auteur, die als geen ander weet 
te voorspellen welke regio's de 
komende jaren in het nieuws staan, 
reist door Roemenië, Moldavië, 
Oekraïne, Bulgarije en Hongarije. 
Het zijn de nieuwe hotzones van de 
Europese veiligheidspolitiek. 
Houten : Spectrum, 2016 
Vertaling van: In Europe's shadows. 
- New York : Random House, 2016 
t306058 reis - V - 18br 
____________________________ 

Krake, Frank / Menthol 
 
Een zwarte marktkoopman uit het 
Caribisch gebied komt in Hengelo 
terecht, trouwt daar in 1928 met een 
Nederlandse mannequin en maakt 
naam met de verkoop van Babajaba 
Menthol-tandpasta. 
Hengelo : Uitgeverij Achtbaan, april 
2016 
t306644 biog lief - V - 11br 
____________________________ 
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Stadtman, Willeke / Op voet van 
oorlog 
 
Geschiedenis van de familie van de 
schrijfster in naoorlogs Nederland, 
waarvan verschillende leden om 
uiteenlopende redenen 
doodongelukkig waren, maar 
probeerden te overleven 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2016 
t306641 biog psyc - V - 14br 
____________________________ 

Beevor, Antony / De Tweede 
Wereldoorlog 
 
Antony Beevor beschrijft in ruim 900 
pagina’s het meest omvangrijke en 
meest indringende conflict ooit.  
Amsterdam : Ambo, 2012 
Vert. van: The Second World War. - 
London : Weidenfeld & Nicholson, 
2012 
t304246  - V - 67br 
____________________________ 

Prazdny, Bronja / Verloren taal 
 
Persoonlijk relaas van een 
Nederlandse vrouw met een 
Tsjecho-Slowaaks-joodse 
achtergrond over haar speurtocht 
naar haar familiegeschiedenis. 
Amsterdam : Nieuw Amsterdam 
Uitgevers, 2016 
t306265 waar jood - V - 13br 
____________________________ 

Tallou, Mounir / De illegaal 
 
Persoonlijk relaas van een man uit 
Marokko die in Nederland 
terechtkwam en hier aanvankelijk 
illegaal en later legaal verbleef. 
Badhoevedorp : Kaft Media, 2015 

t303560 waar biog - V - 5br 
____________________________ 

Vuijsje, Robert / Kaaskoppen 
 
Opgetekende interviews met zestig 
beroemde Nederlanders met een 
gekleurde afkomst. Vuijsje zet de 
nieuwe kaaskoppen tegenover de 
old skool kaaskoppen. Zij die er niet 
bij horen tegenover hen die niet 
begrijpen waar hun nieuwe 
landgenoten over zeuren. 
Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar, 
2016 
t306032 verh soci - V - 12br 
____________________________ 

Halsema, Femke / Pluche 
 
De schrijfster (*1966) blikt terug op 
haar leven in de landelijke politiek. 
Ze beschrijft de impact die de 
politiek op haar leven heeft gehad 
op haarzelf en haar denken en 
handelen, maar ook op de mensen 
om haar heen: haar vrienden, man 
en kinderen. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2016 
t306031 biog poli - V - 20br 
____________________________ 

Zee, Sytze van der / Harer 
Majesteits loyaalste onderdaan 
 
Levensbeschrijving van Francois 
van 't Sant (1883-1966), de man 
wiens leven veertig jaar lang 
verbonden was met het Koninklijk 
Huis, veelal achter de schermen. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2015 
t304932 biog - V - 24br 
____________________________ 

Huber, Florian / Kind, beloof me 
dat je de kogel kiest 
 
Verslag op basis van 
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egodocumenten van de laatste 
dagen van de Tweede 
Wereldoorlog in Duitsland, toen veel 
Duitse burgers zelfmoord pleegden 
uit wanhoop en ontreddering over 
de nederlaag van de nazi's. 
Amsterdam : Hollands Diep, 2016 
Vertaling van: Kind, versprich mir, 
dass du dich erschießt. - Berlin : 
Berlin Verlag, 2015 
t306266  - V - 16br 
____________________________ 

Huys, Twan / De Clintons 
 
Met het presidentskandidaatschap 
van Hillary doen de Clintons 
opnieuw een gooi naar het centrum 
van de macht. Wat drijft de Clintons 
en hoe houdt hun huwelijk al veertig 
jaar stand, ondanks de immense 
publicitaire druk en de vele 
(seks)schandalen? 
Amsterdam : Prometheus, 2016 
t305658  - V - 10br 
____________________________ 

Kershaw, Alex / Avenue Foch 
 
Geschiedenis van een Amerikaanse 
arts in Parijs die betrokken raakte 
bij het Franse verzet tijdens de 
Tweede Wereldoorlog tegen de 
Duitse bezetters. 
Amersfoort : BBNC uitgevers, 2016 
Vertaling van: Avenue of spies. - 
2015 
t306775 waar oorl - V - 15br 
____________________________ 

Meijer, Wouter / We kunnen niet 
allemaal Duitsers zijn 
 
Beschrijving en analyse van de 
ontwikkelingen in het recente 
verleden die hebben geleid tot het 
succes, en de keerzijde daarvan, 

van het huidige Duitsland. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2016 
t306036  - V - 11br 
____________________________ 

Udink, Betsy / Meisjes van 
Atatürk, zonen van de sultan 
 
Turkije is vaak in het nieuws. Maar 
hoe weinig weten we van het land, 
de bevolking en de geschiedenis. In 
haar boek belicht Udink, die zelf 
vele jaren in Turkije woonde, de 
samenleving van binnen en van 
buiten. 
Amsterdam : Uitgeverij Augustus, 
Atlas Contact, 2015 
t305245 poli - V - 18br 
____________________________ 

Kershaw, Ian / Hitler 
 
Het eerste deel behandelt de jeugd 
van Hitler, diens zwerversjaren te 
Wenen, Hitler als soldaat in de 
Eerste Wereldoorlog, Hitler als 
propagandist van de jonge 
nazipartij, diens lange weg naar de 
macht, en diens eerste jaren als 
dictator van Duitsland. Het tweede 
deel belicht de periode van de 
bezetting van het Rijnland tot de 
ondergang van het Derde Rijk. 
Houten : Spectrum, 2011 
Vert. van: Hitler, one volume. - 
London : Penguin Books, 2008 
t305189  - V - 73br 
____________________________ 

Myers, Steven Lee / De nieuwe 
tsaar 
 
In een aangrijpende, meeslepende 
vertelling laat de auteur zien hoe 
Vladimir Poetin (*1952), een koele, 
berekenende man met een enorme 
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ambitie, aan de top van de macht 
kwam. 
Amsterdam : Prometheus, 2016 
Vertaling van: The new tsar. - New 
York : Alfred A. Knopf  
t304933  - V - 46br 
____________________________ 

Unger, Miles J. / Machiavelli 
 
Biografie van de Florentijnse 
topambtenaar, historicus en politiek 
denker (1469-1527). 
Amsterdam : Ambo, 2012 
Vert. van: Machiavelli : a biography. 
- New York : Simon & Schuster, 
2011 
t305180  - V - 32br 
____________________________ 

Dröge, Philip / Moresnet 
 
Het was het Wilde Westen in het 
diepe zuiden van Limburg. Een 
driehoek met kaarsrechte lijnen op 
hellend vlak, in een punt verenigd 
met de grenzen van Nederland, 
België en Duitsland. Meer dan een 
eeuw was die plek een 
vierlandenpunt. 
Houten : Spectrum, 2016 
t305904  - V - 12br 
____________________________ 

Van Reybrouck, David / Zink 
 
Essay over de geschiedenis van het 
ministaatje Neutraal-Moresnet, dat 
meer dan een eeuw Nederland, 
België en Duitsland als 
gemeenschappelijk buurland heeft 
verbonden. 
Amsterdam : Stichting Collectieve 
Propaganda van het Nederlandse 
Boek, 2016 
t305120  - V - 2br 
____________________________ 

Land- en volkenkunde 

Bolt, Derk / Groeten uit 
Verweggistan 
 
Journalist en televisiemaker Derk 
Bolt (1955-) doet verslag van zijn 
belevenissen tijdens de reizen die 
hij maakte voor het 
televisieprogramma Spoorloos. 
Amsterdam : De Kring, 2016 
t306843 reis verh - V - 10br 
____________________________ 

Hoek, van der, Sietse / Alles klar 
 
Essays over de wederzijdse 
beinvloeding van Nederland en 
Duitsland op het gebied van cultuur, 
wetenschap en techniek. 
Amsterdam : Uitgeverij Balans, 
2016 
t306267 verh - V - 7br 
____________________________ 

Baaijens, Arita / Zoektocht naar 
het paradijs 
 
Spiritueel reisverhaal door een 
woenstijnveterane, en haar 
zoektocht naar Shambhala, een 
mythische plek, in het Altajgebergte 
ten zuidwesten van Siberie. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2016 
t305611 reis - V - 15br 
____________________________ 

Bryson, Bill / De weg naar Little 
Dribbling 
 
Verslag van een reis door Groot-
Brittannië door de Amerikaanse 
schrijver (1951). 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2016 
Vertaling van: The road to Little 
Dribbling. - London : Doubleday, 
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2015 
t305610 reis - V - 23br 
____________________________ 

Koens, Olaf / Oorlog en kermis 
 
Bundel reisverhalen over Rusland. 
Amsterdam : Prometheus · Bert 
Bakker, 2015 
t303918 reis - V - 15br 
____________________________ 

Rijn, van, Frank / De hanen van 
de koning 
 
Verslag van een fietstocht door 
Thailand, Laos en Cambodja. 
Delft : Uitgeverij Elmar B.V., 2016 
t305912 reis - V - 13br 
____________________________ 

Theroux, Paul / Het diepe Zuiden 
 
Verslag van een rondreis van een 
jaar door het zuiden van de 
Verenigde Staten met veel 
aandacht voor de mensen die daar 
wonen. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2016 
Vertaling van: Deep South. - Boston 
: Houghton Mifflin Harcourt, 2015 
t306318 reis - V - 31br 
____________________________ 
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Romans voor de jeugd 

A = leeftijd 5 t/m 8 jaar 

Het grote voorleesboek voor rond 
de 7 jaar 
 
Bijna dertig verhalen over bekende 
personages als Pippi Langkous, 
Mees Kees, Kikker en Pad, Floor en 
Dolfje Weerwolfje. Voorlezen vanaf 
ca. 6 jaar. 
Amsterdam : Uitgeverij Ploegsma, 
2016 
t306722 verh - J A - 9br 
____________________________ 

Bakker, de, Sanne / Het kleine 
draakje vraagt om hulp 
 
Mama Draak is heel ziek. De slang 
beet haar. Draakje Piet vraagt hulp 
aan Roos. Ze gaan op zoek naar 
zalf van de heks. AVI-E3. Vanaf ca. 
6,5 jaar. 
Alkmaar : Kluitman, 2016 
t306620 spro - J A - 1br 
____________________________ 

Boter, Iris / Een pony op driehoog 
 
De DierenRidders 2 - De 
DierenRidders vervelen zich en 
kopen een pony. Alleen, waar laat 
je een pony in een flat? Ze moeten 
de pony weer verkopen, maar zal 
dat goed aflopen? Vanaf ca. 8 jaar. 
Vervolg op: t300208 Wordt gevolgd 
door: t308016 
Houten : Van Holkema & 
Warendorf, 2015 
t305289 dier - J A - 2br 
____________________________ 

Kromhout, Rindert / Jij bent mijn 
vriend 
 
Bundel met veertien verhalen rond 

het thema vriendschap. De 
onafscheidelijke Bil en Wil hebben 
het fijn samen. Of ze nu gaan 
varen, lekker op hun bankje voor 
hun huis zitten of de een de ander 
voorleest. Voorlezen vanaf ca. 6 
jaar. 
Amsterdam : Leopold, 2015 
t304865 verh - J A - 3br 
____________________________ 

Lobel, Arnold / Varkentje 
Valentijn en andere verhalen 
 
Bundel met tien korte verhalen over 
Bastiaan Big en twee lange 
verhalen: over varkentje Valentijn 
en over kuikentje Piep, die allebei 
van huis weglopen maar blij zijn als 
ze weer veilig thuis zijn. Voorlezen 
vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 
7 jaar. 
Amsterdam : Uitgeverij Ploegsma, 
2015 
Vertaling van: Small Pig. - New 
York : HarperCollins, 1969 + en: 
The strange disappearance of 
Arthur Cluck. - New York : 
HarperCollins, 1967 + en: Tales of 
Oliver Pig en More tales of Oliver 
Pig. - New York : Dial Books for 
Young Readers, 1979, 1981 
t305017 verh - J A - 2br 
____________________________ 

Loon, van, Paul / 
Weerwolvensoep 
 
Dolfje wordt gevangen en 
vastgebonden door 
weerwolvenjager Knuppel. Die wil 
weerwolvensoep van hem maken! 
Dolfje wil tijd rekken en probeert 
Knuppel af te leiden door allerlei 
mooie verhalen te vertellen. Vanaf 
ca. 8 jaar. 
Amsterdam : Leopold, 2015 
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t305196 grie - J A - 4br 
____________________________ 

Noorlander-van der Laan, E. / 
Juma de koeienjongen 
 
Maarten verhuist naar Tanzania, 
omdat zijn vader daar gaat werken. 
Hij sluit vriendschap met de 
koeienjongen Juma. Maar dan 
gebeurt er een vreselijk ongeluk. 
AVI-M4. Vanaf ca. 8 jaar. 
Apeldoorn : De Banier uitgeverij, 
2015 
t305391 prot avon - J A - 5br 
____________________________ 

Ruiter, de, Dorien; Linden, van 
der, Marja / Buurvrouw, luister 
eens! 
 
In het bos achter de boerderij van 
boer Drup komen de egeltjes Lolle 
en Rori wonen. Ze vertellen aan alle 
dieren graag over de avonturen die 
ze beleven. Vanaf ca. 5 jaar. 
Zoetermeer : Free Musketeers, 
verschenen of in herdruk. 
verschijningsdatum: 04-08-2012 
t305659 verh dier - J A - 7br 
____________________________ 

Straaten, van, Harmen / Het grote 
griezelboek 
 
Drie verhalen waarin kinderen een 
man met en gouden tand 
ontmoeten. Hij verkoopt hen een 
toverlamp die je wens uit laat 
komen. Daardoor beleven ze 
griezelige avonturen. AVI-M4. Vanaf 
ca. 7 jaar. 
Alkmaar : Kluitman, 2015 
t304971 grie verh - J A - 2br 
____________________________ 

Bakker, Michiel / Muis in huis! 
 
Ruth en haar broertje Ruben 
beleven twaalf leuke 
gebeurtenissen. Ze gaan naar een 
open dag bij de brandweer, er is 
een muis in huis en ze zien een 
zwaaiende zeehond. Vanaf ca. 4 
jaar. 
Apeldoorn : De Banier uitgeverij, 
2016 
t306721 verh prot - J AK - 3br 
____________________________ 

Feller, Pieter / Lentekriebels 
 
Twaalf avonturen van Kolletje en 
haar vriendje Dirk in de lente. Ze 
leren wat lentekriebels zijn, zien 
dansende koeien, ontdekken de 
eerste vlinder en helpen padden de 
weg oversteken. Vanaf ca. 4 jaar. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff bv, 2016 
t306599 verh - J AK - 2br 
____________________________ 

Feller, Pieter / Koning Winter valt 
in het water 
 
Twaalf avonturen van Kolletje en 
haar vriendje Dirk tijdens de winter. 
Ze vieren Sinterklaas, kopen een 
kerstboom en maken een 
sneeuwpop. Vanaf ca. 4 jaar. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff bv, 2015 
t304896 verh - J AK - 2br 
____________________________ 

Kraan, Hanna / Krik 
 
Als Krik de eekhoorn in een boom 
gaat wonen, blijken in dezelfde tuin 
ook een merel en een pad te 
wonen. Bundel verhalen om voor te 
lezen aan kinderen vanaf ca. 4 jaar. 
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Rotterdam : Lemniscaat, 2005 
t305782 verh dier - J AK - 3br 
____________________________ 

Kuyvenhoven, Rosalie / De 
avonturen van Rosa & Willem 
 
Twintig verhaaltjes over Willem (3) 
en zijn zus Rosa (6), waarin 
fantasie een grote rol speelt. Vanaf 
ca. 4 jaar. 
Enschede : Orange Balloon Books, 
2015 
t306289 verh - J AK - 2br 
____________________________ 

Postma, Hanny / Bas & Guusje 
 
Bas en Guusje wonen naast elkaar 
en zijn zelfs op dezelfde dag 
geboren! Geen wonder dat ze dikke 
vrienden worden. Samen beleven 
ze veel kleine avonturen. Vanaf ca. 
3 jaar. 
Dalfsen : Hanny Postma, 2014 
t306228 verh - J AK - 2br 
____________________________ 

Thuijls, Clinty / Opilopi 
 
Ruim twintig korte verhalen over 
opa Pie en zijn kleinzoon Sjef. 
Wanneer Sjef bij opa en oma komt 
logeren, beleeft hij samen met opa 
de leukste dingen. Vanaf ca. 4 jaar. 
Baarn : Uitgeverij Marmer, maart 
2016 
t306778 verh - J AK - 4br 
____________________________ 

Het grote voorleesboek voor rond 
de 4 jaar 
 
Bundeling van realistische, fantasie- 
en dierenverhalen, en versjes. Met 
bekenden als Spuit Elf, Vos en 
Haas, Jubelientje, Ella, Jip en 
Janneke, prins Vats en Saskia en 

Jeroen. Vanaf ca. 3 jaar. 
Amsterdam : Uitgeverij Ploegsma, 
2015 
t305213 verh - J AK A - 5br 
____________________________ 

Dieltiens, Kristien / Papperdidas 
en de Sint 
 
Sinterklaas neemt een nieuw hulpje 
in dienst. Papperdidas is een 
straatjochie dat graag voor 
Sinterklaas wil werken, maar hij 
moet nog veel leren. Voorlezen 
vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 
8 jaar. 
Kalmthout : Abimo, september 2015 
t305392 sint verh - J AK A - 9br 
____________________________ 

Jansen, Ron / Guus groeit groter 
 
Guus is bijna vier jaar. Hij kijkt naar 
de wereld om hem heen en beleeft 
de dagelijkse gebeurtenissen soms 
heel anders dan grote mensen. Met 
zwart-witte stripachtige illustraties. 
Voorlezen vanaf ca. 5 jaar. 
Arnhem : Uitgeverij Nieuwe Druk, 
2015 
t305690 verh humo - J AK A - 3br 
____________________________ 

Kraan, Hanna / Domper, Krik en 
Melle 
 
De drie vrienden Krik de eekhoorn, 
Melle de merel en Domper de pad 
maken allerlei avonturen mee in de 
tuin van de familie Keizer. 
Voorlezen vanaf ca. 5 jaar, zelf 
lezen vanaf ca. 8 jaar. 
Rotterdam : Lemniscaat, 2006 
t305783 verh dier - J AK A - 3br 
____________________________ 
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Kraan, Hanna / De tuin van Krik 
 
De drie vrienden, eekhoorn Krik, 
merel Melle en pad Domper, vinden 
de tuin van de familie Keizer de 
beste die er is. Ze maken er van 
alles mee. Voorlezen vanaf ca. 5 
jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. 
Rotterdam : Lemniscaat, 2010 
t305781 verh dier - J AK A - 2br 
____________________________ 

B = leeftijd 9 t/m 12 jaar 

Flanagan, John / Het toernooi van 
Gorlan 
 
De Grijze Jager : de vroege jaren 1 
- De sluwe baron Morgarath wil het 
Rangercorps ondermijnen en de 
troon veroveren. Als Halt en Crowly 
in Gorlan arriveren, ontdekken ze 
hoe dichtbij Morgarath al is. Vanaf 
ca. 11 jaar. Wordt gevolgd door: 
t314453 
Haarlem : Gottmer, 2016 
Vertaling van: The tournament at 
Gorlan. - London : Corgi Yearling, 
2015. - (Ranger's apprentice : the 
early years  
t305818 hist avon - J B - 18br 
____________________________ 

Garlick, Nick / Storm 
 
Nadat zijn vader is overleden, moet 
Flip (12) bij zijn oom op het eiland 
Mossum wonen. Tijdens een storm 
redt hij een paard uit zee. Ze krijgen 
een bijzondere band. Vanaf ca. 10 
jaar. 
Utrecht : Callenbach, 2016 
Vertaling van: Storm Horse. - 
Frome, Somerset : Chicken House 
Ltd, 2015 
t306237 dier avon - J B - 9br 
____________________________ 

Huizing, Gonneke / 
Brugklasproof, dropkicks en 
topvoetbal 
 
Logboek waarin Nigel (12) verslag 
doet van een boeiende 
zomervakantie bij zijn vader in 
Egypte, perikelen in de brugklas en 
de voetbaltrainingen waar hij zich 
vol energie op stort. Vanaf ca. 10 
jaar. 
Haarlem : Holland, 2011 
t304955 scho spor - J B - 8br 
____________________________ 

Koens, Enne / Hotel Bonbien 
 
Siri vertelt over het jaar dat ze tien 
was. Ze woont met haar ouders en 
broer Gilles in een hotel in Frankrijk. 
Maar haar ouders hebben steeds 
vaker ruzie. Ze gaan toch niet uit 
elkaar? Vanaf ca. 9 jaar. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2015 
t307145 fami humo - J B - 7br 
____________________________ 

Russell, Rachel Renée / Houd de 
dief! 
 
Dagboek van een muts 9 - Nikki's 
grootste nachtmerrie wordt 
werkelijkheid: haar dagboek wordt 
gevonden door een van de vrienden 
van MacKenzie. MacKenzie besluit 
zelf in het dagboek verder te 
schrijven. Vanaf ca. 11 jaar. Vervolg 
op: t304521 Wordt gevolgd door: 
t309918 
Utrecht : Uitgeverij De Fontein 
Jeugd, 2016 
Vertaling van: Tales from a not-so-
dorky drama queen. - New York : 
Aladdin, June 2015. - (Dork diaries  
t306777 scho humo - J B - 7br 
____________________________ 
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Zirkzee, Jacqueline / Zeg maar 
dat je vijftien bent 
 
Devi (12) woont met haar ouders en 
oudere zus Nadina op het platteland 
in India. Als Nadina door een val 
niet in de fabriek kan gaan werken, 
neemt Devi haar plaats in. Vanaf 
ca. 9 jaar. 
Drunen : Delubas, 2015 
t305006 soci - J B - 2br 
____________________________ 

C = leeftijd 13 t/m 15 jaar 

Kluvers, Ingrid / Altijd anders 
 
Joop (15) ontdekt dat ze, net als 
haar twee vaders en twee moeders, 
homoseksueel is. Die ontdekking 
gaat gepaard met de nodige twijfels, 
onrust en ruzies, want Joop voelt 
iets voor de vriendin van haar beste 
vriend. Vanaf ca. 13 jaar. Vervolg 
op: t292179 
Amsterdam : Moon, 2016 
t306860 jepr lief - J C - 10br 
____________________________ 

Salten, Felix / Bambi 
 
Verhaal over het eerste levensjaren 
van Bambi, een jong hertje dat 
opgroeit temidden van andere 
dieren en die de vele gevaren van 
het woud, met de verschrikkingen 
van de jacht, tot hij uitgroeit tot de 
nieuwe koning van het bos, leert 
kennen. Vanaf ca. 13 jaar. 
Den Haag : Jet Quadekker, 2016 
Vertaling van: Bambi : eine 
Lebensgeschichte aus dem Walde. 
- Zürich : Unionsverlag, 2012. - 
Oorspronkelijke uitgave: Berlin : 
Ullstein, 1923 
t306887 dier avon - J C - 6br 
____________________________ 

Toten, Teresa / De onverwachte 
held van kamer 13B 
 
Adam heeft een dwangneurose. En 
dan wordt hij ook nog verliefd op 
Robin. Maar Adam is geen loser. Hij 
werpt zich op als de beschermer 
van zijn kwetsbare moeder, zijn 
stiefbroertje en natuurlijk van Robin. 
Vanaf ca. 13 jaar. 
Haarlem : Gottmer, 2014 
Vertaling van: The unlikely hero of 
room 13B. - Doubleday Canada, 
2013 
t305725 humo - J C - 10br 
____________________________ 

Vries, de, Anke / Littekens 
 
Op zijn fietstocht naar Frankrijk 
ontmoet Paul monsieur Martin. Kort 
daarna komt monsieur Martin om 
het leven. Als Paul Clara leert 
kennen, blijkt haar trauma iets te 
maken te hebben met de dood van 
monsieur Martin. Vanaf ca. 12 jaar. 
Rotterdam : Lemniscaat, 2016 
t305774 thri psyc - J C - 8br 
____________________________ 

D = leeftijd 16 jaar en ouder 

Berry, Julie / Wat ik weet 
 
Judith (18, ik-figuur) is twee jaar 
vermist geweest. Als ze terugkeert 
wordt ze door de gemeenschap 
verstoten, omdat ze door haar 
ontvoerder verminkt is. Vanaf ca. 15 
jaar. 
Haarlem : Gottmer, 2014 
Vertaling van: All the truth that's in 
me. - New York : Viking, 2013 
t305728 psyc - V J D - 10br 
____________________________ 
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Brooks, Kevin / Bunkerdagboek 
 
Linus (16, ik-figuur) zit met vijf 
andere mensen opgesloten in een 
bunker. Via zijn dagboek vertelt hij 
over zijn leven in de bunker en zijn 
onzekerheden, frustraties en 
angsten. Kunnen ze ooit 
ontsnappen? Vanaf ca. 15 jaar. 
Amsterdam : Uitgeverij De 
Harmonie, maart 2014 
Vertaling van: The bunker diary. - 
London : Penguin Books, 2013 
t305726 thri - V J D - 9br 
____________________________ 

Condie, Ally / Matched 
 
Matched trilogie 1 - Cassia (17, ik-
figuur) groeit op in een volkomen 
gemanipuleerde maatschappij en 
komt in verzet. Ze wil in haar leven 
zelf haar keuzes bepalen, maar dat 
wordt beschouwd als subordinatie. 
Vanaf ca. 15 jaar. Wordt gevolgd 
door: t304910 
Rotterdam : Lemniscaat, 2010 
Vert. van: Matched. - New York : 
Dutton Children's Books, 2010 
t304909 sfic - V J D - 16br 
____________________________ 

Condie, Ally / Crossed 
 
Matched trilogie 2 - Ky is door de 
Unie afgevoerd naar de Buiten 
Provincies, waar hem een wisse 
dood wacht. Casia reist hem 
achterna. In dit onbekende gebied 
ontmoeten ze mensen die een 
opstand tegen de Unie 
voorbereiden. Vanaf ca. 15 jaar. 
Vervolg op: t304909 Wordt gevolgd 
door: t304917 
Rotterdam : Lemniscaat, 2012 
Vert. van: Crossed. - New York : 
Dutton Children's Books, 2011 

t304910 sfic - V J D - 15br 
____________________________ 

Condie, Ally / Reached 
 
Matched trilogie 3 - Er staat een 
opstand tegen het regime op 
uitbreken. Cassia, Ky en Xander 
moeten kiezen tussen het algemene 
belang, hun vriendschap en hun 
eigen gevoelens. Vanaf ca. 15 jaar. 
Vervolg op: t304910 
Rotterdam : Lemniscaat, 2014 
Vertaling van: Reached. - New York 
: Dutton Books, 2012 
t304917 sfic - V J D - 20br 
____________________________ 

Constantine, Barbara / Tom, 
kleine Tom 
 
Tom (11) woont met zijn jonge 
moeder Joss in een aftandse 
caravan in Frankrijk. Tijdens een 
strooptocht in de moestuinen van 
hun buren, ontmoet hij de 93-jarige 
Madeleine met wie hij vriendschap 
sluit. Vanaf ca. 15 jaar. 
Amsterdam : Boekerij, 2015 
Vertaling van: Tom, petit Tom, tout 
petit homme, Tom. - Paris : Éditions 
Calmann-Lévy, 2010 
t305720 kind psyc – V J D - 6br 
____________________________ 

Frost, Mark / De Ondergrondse 
Orde 
 
De Paladijnse Voorspelling 2 - Will 
en zijn vrienden moeten het doel 
van de Ridders van Karel de Grote 
zien te achterhalen, ter 
voorbereiding op de komende 
confrontatie. Daarbij ontdekken ze 
verontrustende informatie over hun 
eigen achtergrond. Vanaf ca. 15 
jaar. Vervolg op: t299513 Wordt 
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gevolgd door: t312097 
Uithoorn : Karakter Uitgevers B.V., 
2016 
Vertaling van: Alliance. - 2014 
t306451 sfic - V J D - 16br 
____________________________ 

Hawke, Rosanne / Pauwblauw 
 
De Pakistaanse, christelijke Aster 
mag na de dood van haar broer 
diens plek op de middelbare 
moslimschool innemen. Daar wordt 
ze beschuldigd van het beledigen 
van de profeet en ze belandt in de 
gevangenis. Vanaf ca. 15 jaar. 
Utrecht : Voorhoeve, 2016 
Vertaling van: The truth about 
peacock blue. - Sydney : Allen & 
Unwin, 2015 
t306472 soci prot - V J D - 11br 
____________________________ 

Koch, Natalie / De stad van de 
alchemist 
 
De verborgen universiteit 3 - Alexa 
(19) en haar vrienden zijn op zoek 
naar de theorie van Morgenstern, 
om te voorkomen dat deze 
krachtige magie in de verkeerde 
handen valt. Vanaf ca. 16 jaar. 
Vervolg op: t270079 
Amsterdam : Q, 2016 
t306506 sfic fant - V J D - 37br 
____________________________ 

Kurpershoek, Patrick / Het boek 
der angsten 
 
De Nederlandse Viktor (ik-figuur) 
emigreert met zijn ouders naar 
Noorwegen. Wanneer hij s avonds 
een grot binnengaat, komt hij op de 
planeet Lemuria terecht. Daar 
ontdekt hij, dat hij over magische 
krachten beschikt. Vanaf ca. 15 

jaar. 
Amsterdam : Scelta Publishing, mei 
2015 
t306907 sfic - V J D - 15br 
____________________________ 

Riggs, Ransom / Omhulde stad 
 
De bijzondere kinderen van 
mevrouw Peregrine 2 - Jacob is met 
Emma en de andere kinderen met 
magische gaven op de vlucht voor 
schepsels en hulsels. Ze hebben 
twee dagen de tijd om mevrouw 
Peregrine te redden, anders zal zij 
voor altijd een vogel blijven. Vanaf 
ca. 15 jaar. Vervolg op: t287395 
Wordt gevolgd door: t306768 
Amsterdam : Clavis, 2014 
Vertaling van: Hollow city. - 
Philadelphia, PA. : Quirk Books, 
2014. - (Miss Peregrine's peculiar 
children) 
t306767 sfic - V J D - 14br 
____________________________ 

Riggs, Ransom / Bibliotheek der 
zielen 
 
De bijzondere kinderen van 
mevrouw Peregrine 3 - Jacob 
ontdekt een krachtige nieuwe gave. 
Maar nog voor hij die onder controle 
heeft, moet hij samen met Emma en 
de pratende hond Addison proberen 
hun bijzondere vrienden te redden 
uit een zwaarbewaakt fort. Vanaf 
ca. 15 jaar. Vervolg op: t306767 
Amsterdam : Clavis, 2015 
Vertaling van: Library of souls. - 
Philadelphia, Pennsylvania : Quirk 
Books, 2015 
t306768 sfic - V J D - 19br 
____________________________ 
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Rowell, Rainbow / Eleanor & Park 
 
Op een ochtend gaat Eleanor naast 
Park zitten in de bus naar school. 
Ze zijn allebei buitenbeentjes. Er 
ontstaat een buitengewone liefde 
tussen hen. Vanaf ca. 15 jaar. 
Houten : Van Goor, 2014 
Vertaling van: Eleanor & Park. - 
London : Orion, 2012 
t305716 lief jepr - V J D - 13br 
____________________________ 

Van Mieghem, Linda / Hermelijn 
 
Savannah (16) is een dolende 
jongere en verdient haar geld met 
dansen op pleinen. De politieke 
partij Mea Patria laat thuislozen 
oppakken en nu wordt Savannah 
ook achtervolgd. Kan Hermelijn, de 
onbekende engelachtige jongen, 
haar beschermen? Vanaf ca. 15 
jaar. 
Amsterdam : Clavis, 2014 
t305727 psyc - V J D - 10br 
____________________________ 
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Informatieve boeken voor de 
jeugd 

Taal- en letterkunde 

Woltz, Anna / Het geheim van ons 
vuur 
 
Sjoerd, de broer van Tess, moet in 
het ziekenhuis blijven. Wat zou er 
met hem aan de hand zijn? AVI-M5. 
Vanaf ca. 8 jaar. 
Amsterdam : Leopold, 2004 
t305566  - J A B - 3br 
____________________________
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