
 

 

  

 

  
 

Aanwinstenlijst  
 
Brailleboeken 2016 
 
 
Bevat alle brailleboeken die in de periode  
juli t/m december 2016 aan de collectie van 
Bibliotheekservice Passend Lezen zijn toegevoegd. 
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Over deze aanwinstenlijst 
 
Deze aanwinstenlijst bevat de brailleboeken van Bibliotheekservice Passend 
Lezen die van juli t/m december 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 inhoudomschrijving 
- 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 genre-aanduiding 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 

Dokter Tinus 
 
De mislukte chirurg Martinus 
Elsenbosch moet het als huisarts 
zien te rooien op het platteland. 
Daar krijgt hij al snel een bijnaam: 
Dokter Tinus. Wordt gevolgd door: 
t314207 
Utrecht : Uitgeverij Zomer & 
Keuning, november 2016 
t310112 dokt - V - 8br 
____________________________ 

Geluk is... 
 
In dit boekje vindt u als lezer voor 
elke dag van het jaar een wijze 
uitspraak over wat nu precies geluk 
is. De citaten komen uit 
verschillende culturen en tijden en 
brengen u in aanraking met 
onsterfelijke wijsheid. 
Aartselaar : Deltas, 2006 
t309161  - V - 8br 
____________________________ 

Het geschenk 
 
Geschenk voor de Maand van het 
Geschenk, met een verhaal van 
Joke Verweerd, recepten en tips 
voor de Kerstdagen. 
Harderwijk : BCB, 
Brancheorganisatie voor het 
Christelijke Boeken- en Muziekvak, 
2016 
t310153 kers - V - 2br 
____________________________ 

Nieuwe lusten 
 
Verhalen van 22 bekende 
Nederlandse auteurs geïnspireerd 
door een onderdeel van het drieluik 
'Tuin der Lusten' van Jeroen Bosch. 
Breda : De Geus, 2016 

t308447 verh - V - 11br 
____________________________ 

Wie wij zijn 
 
Verhalen van en over Syriërs. 
Utrecht : Het Literatuurhuis, april 
2016 
t308473 lite verh - V - 7br 
____________________________ 

Abdolah, Kader / Salam Europa! 
 
Een docent Oriëntalistiek in 
Amsterdam brengt de historische 
Europese rondreis van een 19e-
eeuwse sjah tot leven door 
bronnenonderzoek en door met zijn 
student Iris de sjah achterna te 
reizen. 
Amsterdam : Prometheus, 2016 
t310020 hist reis - V - 22br 
____________________________ 

Allende, Isabel / Liefde en 
schaduw 
 
Een vrouwelijke en een mannelijke 
journalist in een dictatoriaal 
geregeerd Zuid-Amerikaans land 
ontdekken een illegaal massagraf 
voor vermisten. 
Amsterdam : Wereldbibliotheek, 
2011 
Vert. van: De amor y de sombra. - 
Barcelona : Plaza & Janés, 1984. - 
(Plaza & Janés literaria) 
t308604 poli - V - 19br 
____________________________ 

Anna, Threes / Paradijsvogel 
 
Het leven van Iris in een luxe 
seniorenresort in Florida wordt 
volledig overhoop gegooid wanneer 
haar man overlijdt en haar 
achterlaat met een enorme schuld. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
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Contact, juni 2016 
t309886 psyc - V - 13br 
____________________________ 

Archem, van, Johanne A. / Zwarte 
zomer 
 
Een broer, een 
bejaardenverzorgster en een 
opsporingsambtenaar zoeken vlak 
na de Tweede Wereldoorlog naar 
een man waarvan niet zeker is of hij 
nog leeft. 
Utrecht : Uitgeverij Zomer & 
Keuning, 2016 
t308360 fami hist - V - 12br 
____________________________ 

Arlidge, M.J. / Pluk een roos 
 
In Southampton krijgen inspecteur 
Helen Grace en haar team te 
maken met vermiste jonge vrouwen 
die fysiek op elkaar lijken. Vervolg 
op: t305310 Wordt gevolgd door: 
t310355 
Amsterdam : Boekerij, 2016 
Vertaling van: The doll's house. - 
Londen : Penguin Books, 2015 
t308242 thri - V - 17br 
____________________________ 

Arnaldur / Onland 
 
De jonge rechercheur Erlendur 
onderzoekt twee zaken: een 
moordzaak die wijst naar de 
Amerikaanse militaire basis op 
IJsland en de vermissing van een 
meisje zon 25 jaar geleden. 
Amsterdam : Q, 2015 
Vertaling van: Kamp Knox. - 
Reykjavik : Forlagið, 2014 
t308179 dete - V - 11br 
____________________________ 

Asher, Jay / Thirteen reasons 
why 
 
Clay (16) luistert een hele nacht 
naar zeven cassettebandjes waarop 
een klasgenote Hannah, die twee 
weken daarvoor zelfmoord pleegde, 
vertelt waarom er een eind aan haar 
leven kwam. Vanaf ca. 15 jaar. 
Rotterdam : Lemniscaat, 2015 
Vertaling van: Thirteen reasons 
why. - New York : Razor Bill, 2007 
t307044 psyc jepr - V J D - 11br 
____________________________ 

Austen, Jane / Love & friendship 
 
Rond 1790 wil de knappe Engelse 
weduwe Lady Susan niet alleen 
haar reputatie zuiveren, maar ook 
een goede partij vinden als 
echtgenoot voor haarzelf en haar 
dochter. 
Groningen : boekwerk & partners, 
2016 
t308303 hist - V - 5br 
____________________________ 

Autissier, Isabelle / Plotseling, 
alleen 
 
Een jong stel maakt een zeiltocht 
rond de wereld en strandt op een 
verlaten eiland in de buurt van 
Antarctica. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2016 
Vertaling van: Soudain, seuls. - 
Paris : Editions Stock, 2015 
t309850 psyc - V - 8br 
____________________________ 

Backman, Fredrik / Dingen die 
mijn zoon moet weten over de 
wereld 
 
Een jonge vader vertelt aan zijn 2-
jarige zoontje over belangrijke 
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aspecten van het leven. 
Amsterdam : Q, 2016 
Vertaling van: Saker min son 
behöver veta om världen. - 
Stockholm : Forum, 2012 
t308803 humo - V - 6br 
____________________________ 

Baldacci, David / De laatste mijl 
 
Op weg naar zijn executie wordt 
Melvin Mars plotseling 
teruggebracht naar zijn cel omdat 
een andere terdoodveroordeelde de 
moord op zijn ouders heeft bekend 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2016 
t307626 thri - V - 22br 
____________________________ 

Baldacci, David / Niemandsland 
 
Ondanks een uitgebreide zoektocht 
en intensief onderzoek, werd er 
nooit meer een spoor van John 
Pullers moeder gevonden. Puller 
probeert nu achter de waarheid van 
zijn moeders verdwijning dertig jaar 
geleden te komen. 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2016 
Vertaling van: No man's land. - New 
York : Grand Central Publishing, 
2016 
t310329 thri - V - 22br 
____________________________ 

Beek-Visser, Marlen / Stem! 
 
Een jonge vrouw raakt geobsedeerd 
door het winnen van een 
talentenjacht. 
Arnhem : Ellessy Crime, 2015 
t310295 thri - V - 16br 
____________________________ 

Beemsterboer, Afra / Banden van 
vroeger 
 
Leida, eigenaresse van een 
tweedehandsboekwinkeltje, 
ontmoet onverwacht haar 
jeugdliefde Tom die ze 22 jaar niet 
heeft gezien. 
Utrecht : Uitgeverij Zomer & 
Keuning, 2016 
t308732 fami - V - 11br 
____________________________ 

Berg, Sandra / Eerlijke liefde 
 
Als Amy onderweg is naar haar 
aanstaande in Zweden ontmoet ze 
tijdens de overtocht de charmante 
en mysterieuze Gareth. 
Soest : Uitgeverij Cupido, 2016 
t308804 lief thri - V - 9br 
____________________________ 

Berg, Sandra / Onmogelijke 
keuze 
 
Tijdens een vakantie in Spanje 
wordt een 33-jarige vrouw 
gedwongen haar verleden eindelijk 
onder ogen te zien en ermee in het 
reine te komen. 
Utrecht : Uitgeverij Zomer & 
Keuning, 2016 
t307489 fami - V - 14br 
____________________________ 

Bergfeldt, Carina / Het meisje op 
de foto 
 
Rechercheur Anna Eiler en 
journaliste Julia Almliden worden 
geconfronteerd met hun eigen 
problemen na het vinden in een 
meer van een hoofd en 
vuilniszakken met ledematen van 
onbekenden. 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
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2016 
Vertaling van: Fotografiet. - 
Stockholm : Frank förlag, 2015 
t310235 dete - V - 14br 
____________________________ 

Bergmann, Emanuel / De truc 
 
Een jongen, wiens ouders willen 
scheiden, zoekt hulp bij de magiër 
Zabatini en ervaart diens 
levensverhaal, dat van Praag via 
Berlijn en Auschwitz naar Amerika 
leidt. 
Amsterdam : Prometheus, 2016 
Vertaling van: Der Trick. - Zürich : 
Diogenes, 2016 
t311418 psyc - V - 12br 
____________________________ 

Berkouwer, Jobien / 
Zomermeisjes 
 
Rechercheur Lot van Dijk verveelt 
zich als profiler bij het korps 
Twente, maar dat verandert als in 
een zouthuisje het naakte lichaam 
van een vermoord meisje wordt 
aangetroffen. 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2016 
t310236 dete - V - 15br 
____________________________ 

Bernlef, ... / Hersenschimmen 
 
Een dementerende man beschrijft 
zijn steeds groter wordende 
isolement. 
Amsterdam : Em. Querido Uitgeverij 
BV, 2015 
t308429 psyc lite - V - 8br 
____________________________ 

Bienefeldt, von, Aristide / Hotel 
Malinconia 
 
Als een 70-jarige vrouw niet 

terugkeert in haar pension in Parijs 
onderzoekt een politieteam haar 
mysterieuze vermissing. 
Baarn : Uitgeverij Marmer, 2016 
t308284 dete - V - 3br 
____________________________ 

Bilal, Parker / Engel van de stad 
 
Privé-detective Makana, een in 
Caïro woonachtige Soedanese 
vluchteling, probeert de herkomst 
van een dreigbrief te achterhalen. 
Breda : De Geus, 2014 
Vertaling van: Dogstar rising. – 
London : Bloomsbury, 2013 
t309548 thri poli - V - 15br 
____________________________ 

Binchy, Maeve / Tijden 
veranderen 
 
De bundel bevat zowel vroege 
verhalen als haar meest recente, 
die ze vlak voor haar dood schreef. 
In al haar verhalen proberen de 
personages hun dromen te 
verwezenlijken en gaan ze op zoek 
naar liefde en vriendschap. 
Amsterdam : Boekerij, 2016 
Vertaling van: A few of the girls. - 
London : Orion Books, 2015 
t310326 verh lief - V - 21br 
____________________________ 

Blackstock, Terri / Op de vlucht 
 
Een jonge vrouw slaat op de vlucht 
als haar DNA op de plaats delict 
wordt gevonden, terwijl ze niets met 
de moord te maken heeft. Wordt 
gevolgd door: a450100 
Utrecht : Voorhoeve, 2016 
Vertaling van: If I run. - Nashville, 
Tennessee : The Zondervan 
Corporation L.L.C., 2015 
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t309285 thri - V - 12br 
____________________________ 

Bleeker, Tess / Het leven van 
Tess 
 
Als een getrouwde vrouw met een 
zoon van 3 jaar van haar man hoort 
dat hij van haar wil scheiden, moet 
ze haar leven als alleenstaande 
moeder op de rails zien te krijgen. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2016 
t310240 fami lief - V - 12br 
____________________________ 

Bornstein, Fred / 
Lederwarenfabriek modern 
 
De lotgevallen van een Joodse 
familie in Nederland in de jaren na 
de Tweede Wereldoorlog. 
Amsterdam : Amphora Books, 2016 
t307628 jood fami - V - 9br 
____________________________ 

Bosc, Adrien / Morgenvroeg in 
New York 
 
In de nacht van 27 op 28 oktober 
1949 crasht een Constellation met 
aan boord 11 bemanningsleden en 
37 passagiers tegen een bergkam 
op het eiland São Miguel. 
Amsterdam : Cossee, 2016 
Vertaling van: Constellation. - Paris 
: Éditions Stock, 2014 
t308735 soci psyc - V - 8br 
____________________________ 

Braam, Conny / Ik ben Hendrik 
Witbooi 
 
Het levensverhaal van de 
Afrikaanse leider Hendrik Witbooi 
(ca. 1830-1905) die streed tegen de 
Duitse kolonisering van Namibië. 
Amsterdam : Uitgeverij Augustus 
Atlas Contact, 2016 

t310091 biog hist - V - 23br 
____________________________ 

Brand-Gruwel, Saskia; Wopereis, 
Iwan / Word informatievaardig! 
 
Handleiding voor het zoeken en 
selecteren van informatie op 
internet voor het schrijven van een 
scriptie of werkstuk. 
Groningen : Noordhoff, 2010 
t311379  - V - 5br 
____________________________ 

Brothers, Caroline / Achterland 
 
Als hun ouders in Kaboel zijn 
omgekomen bij terroristische 
aanslagen en hun broer is vermoord 
door de Taliban, proberen de 
Afghaanse broers Aryan (14) en 
Kabir (8) in Engeland te komen. 
Vanaf ca. 15 jaar. 
Amsterdam : Uitgeverij De 
Arbeiderspers, 2016 
Vertaling van: Hinterland. - 
Bloomsburry Publishing plc. - 2011 
t310073 soci - V J D - 9br 
____________________________ 

Brouwer, Sigmund / De eerrover 
 
Een 10-jarige jongen moet te 
midden van honger en wreedheid in 
een Jappenkamp zien te zorgen 
voor zijn moeder en broertjes en 
zusjes. 
Hoenderloo : Novapres, 2016 
Vertaling van: Thief of glory. - 
Colorado Springs, Colorado : 
Waterbrook Press, 2014 
t308736 oorl chri kind - V - 17br 
____________________________ 

Brown, Amy Belding / In de 
wildernis 
 
De puriteinse domineesvrouw Mary 
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Rowlandson wordt eind 17e eeuw 
door een indianenstam ontvoerd 
Amsterdam : The House of Books, 
2015 
Vertaling van: Flight of the sparrow. 
- New York : New American Library, 
2014 
t307889 hist psyc prot - V - 16br 
____________________________ 

Brown, Sharon Garlough / 
Reisgenoten 
 
Vier vrouwen met een verschillende 
achtergrond ontmoeten elkaar in 
een retraitecentrum, waar ze op 
zoek gaan naar God en vernieuwing 
in hun leven. 
Utrecht : Voorhoeve, 2016 
Vertaling van: Sensible shoes. - 
Downers Grove, IL : InterVarsity 
Press, 2013 
t309853 psyc prot - V - 23br 
____________________________ 

Brug, van der, Martje / Wat doen 
we met moeder 
 
Als hun 80-jarige moeder na een 
hartinfarct te kennen geeft niet meer 
te willen revalideren, maakt dat bij 
haar drie kinderen verschillende 
reacties los. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2016 
t308430 lite humo - V - 14br 
____________________________ 

Brunschot, van, Clemens / 
Zinneling 
 
Een geheime Amerikaanse 
organisatie wil twee Nederlandse 
jongens met telepathische gaven 
gebruiken voor een missie in Irak. 
Rotterdam : Brave New Books, 
2016 

t308286 sfic - V - 14br 
____________________________ 

Buck, Vera / Runa 
 
Eind 19e eeuw vinden in een 
neurologische kliniek in Parijs 
experimenten op hysterische 
vrouwen plaats terwijl er in de stad 
vreemde boodschappen op dode 
vrouwen worden gevonden. 
Uithoorn : Karakter Uitgevers B.V., 
2016 
Vertaling van: Runa. - München : 
Limes Verlag, 2015 
t309854 thri hist - V - 28br 
____________________________ 

Caboni, Cristina / De 
bijenkoningin 
 
Een jonge vrouw die als imker 
rondzwerft, keert vanwege een 
erfenis terug op Sardinië waar ze 
het vak heeft geleerd en ontmoet 
daar haar jeugdvriend weer. 
Amsterdam : Xander, 2016 
Vertaling van: La custode del miele 
e delle api. - Milaan : Garzanti Libri 
S.r.l., 2015 
t308809 lief - V - 17br 
____________________________ 

Callaghan, Helen / Lieve Amy 
 
Als een 15-jarig meisje wordt 
ontvoerd, raakt haar lerares daarbij 
betrokken nadat ze een brief 
ontvangt van een twintig jaar eerder 
ontvoerd meisje. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2016 
Vertaling van: Dear Amy. - London : 
Michael Joseph, 2016 
t310242 thri psyc - V - 16br 
____________________________ 
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Cantrell, Julie / Vederlicht 
 
Als de beste vriendin van haar 
dochter onder haar hoede bij een 
schoolreisje spoorloos verdwijnt, 
stort Amanda in 
Zoetermeer : Uitgeverij Mozaïek, 
2016 
Vertaling van: The feathered bone. - 
Nashville, Tennessee : Thomas 
Nelson, ©2016 
t307629 psyc prot - V - 17br 
____________________________ 

Carlan, Audrey / Nooit verliefd 
worden 
 
Eerste deel van een serie van 4 
over Mia die bij een escortbedrijf 
gaat werken om een schuld van 1 
miljoen af te betalen. Wordt gevolgd 
door: t311454 
Amsterdam : Boekerij, 2016 
Vertaling van: January, February, 
March. - 2015. - (Calendar girl  
t309856 erot - V - 16br 
____________________________ 

Chopra, Deepak / De 13e discipel 
 
Zes mensen komen bij elkaar om in 
hun leven noodzakelijke psychische 
groei te kunnen bewerkstelligen. 
Baarn : Uitgeverij Marmer, mei 2016 
Vertaling van: The 13th disciple. - 
2015 
t308701 psyc - V - 14br 
____________________________ 

Christie, Sally / Zussen van 
Versailles 
 
In Parijs wonen de vijf Mailly-Nesle 
zussen; vier van hen worden 
maîtresses van koning Lodewijk XV 
aan het hof van Versailles, wat 
intriges en extreme competitie 

tussen de zussen tot gevolg heeft. 
Amsterdam : the house of books, 
2016 
Vertaling van: The sisters of 
Versailles. - New York : Atria 
Paperback, September 2015 
t308304 hist - V - 23br 
____________________________ 

Clark, Mary Higgins / De 
verdwenen bruid 
 
Tv-producente Laurie Moran gaat 
aan het werk met de cold case van 
een jonge vrouw die vijf jaar gelden 
aan de vooravond van haar huwelijk 
spoorloos verdween. 
Amsterdam : Xander, 2016 
Vertaling van: All dressed in white. - 
London : Simon & Schuster, 2015 
t311420 thri - V - 11br 
____________________________ 

Clark, Mindy Starns / De 
klokkenmaker van de Amish 
 
Een jonge amish man moet 
vanwege een eigendomskwestie 
over een stuk grond op zoek gaan 
naar een man die in de jaren '50 
werd verdacht van de moord op zijn 
vrouw. Vervolg op: t305864 
Doorn : Uitgeverij Het Zoeklicht, 
2016 
Vertaling van: The Amish 
clockmaker. - Eugene, Orgeon : 
Harvest House Publishers, 2015 
t309759 fami prot - V - 19br 
____________________________ 

Clarke, Angela / Volg mij 
 
De populaire Londense blogger 
Freddie Venton raakt, door een 
toevallige ontmoeting met een 
jeugdvriendin die bij de politie werkt, 
als iemand die alles weet van social 
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media betrokken bij een 
moordonderzoek. 
Amsterdam : the house of books, 
2016 
Vertaling van: Follow Me. - Londen : 
Avon, 2015 
t308305 thri - V - 19br 
____________________________ 

Claudel, Philippe / De boom in 
het land van de Toraja 
 
Na de dood van zijn vriend en 
collega streeft een schrijver-cineast 
naar veerkracht en nieuw 
evenwicht. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2016 
Vertaling van: L'arbre du pays 
Toraja. - Parijs : Éditions Stock, 
2016 
t309457 psyc - V - 6br 
____________________________ 

Cline, Emma / De meisjes 
 
De 14-jarige Evie Boyd, kind van 
gescheiden ouders, raakt meer en 
meer betrokken bij een commune 
en onder de invloed van de leider. 
Vanaf ca. 16 jaar. 
Amsterdam : Lebowski Publishers, 
2016 
Vertaling van: The girls. - New York 
: Random House, 2016 
t309511 psyc - V J D - 15br 
____________________________ 

Cline, Ernest / Armada 
 
Zack Lightman is goed in het spelen 
van computergames. Wanneer hij 
op een dag bij school een 
ruimteschip uit een van zijn games 
ziet, moet hij zijn kennis onverwacht 
gebruiken tegen een buitenaardse 
invasie. Vanaf ca. 15 jaar. 
Amsterdam : Q, 2016 

Vertaling van: Armada. - New York : 
Crown, 2015 
t307630 sfic - V J D - 19br 
____________________________ 

Coelho, Paulo / De spion 
 
Het leven van de beroemde Friese 
spionne Mata Hari (1876-1917). 
Amsterdam : Uitgeverij De 
Arbeiderspers, 2016 
Vertaling van: A espiã. - São Paulo, 
SP : Editora Paralela, 2016 
t310096 biog - V - 6br 
____________________________ 

Coetzee, J.M. / De kinderjaren 
van Jezus 
 
Verhaal vertelt over Simon, die met 
een kind, David genaamd, met een 
bootje aan land komt in een 
Spaanstalig land. Hun papieren en 
brieven over hun identiteit zijn 
verdwenen. Toch zijn ze er welkom, 
juist omdat ze beiden als 
onbeschreven blad door de staat te 
vormen zijn. Wordt gevolgd door: 
t308801 
Amsterdam : Cossee, 2013 
Vert. van: The childhood of Jesus. - 
2013 
t308800 lite psyc - V - 14br 
____________________________ 

Coetzee, J.M. / De schooldagen 
van Jezus 
 
Simón en Inés hebben zich 
ontfermd over het eigenzinnige kind 
Davíd, maar moeten vluchten na 
een aanvaring met de 
leerplichtambtenaar. In een nieuwe 
stad gaat Davíd naar een 
dansacademie. Hij raakt in de ban 
van een mooie docente, maar de 
afstand tot Simón en Inés wordt 
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steeds groter. Vervolg op: t308800 
Amsterdam : Cossee, 2016 
Vertaling van: The schooldays of 
Jesus. - London : Harvill Secker, 
2016 
t308801 psyc lite - V - 12br 
____________________________ 

Collins, Jackie / De wraak van de 
Santangelo's 
 
De machtige zakenvrouw Lucky 
maakt zich zorgen over haar 
dochter die model wordt in Europa, 
over haar zoon die ten onrechte van 
moord wordt beschuldigd en over 
een vijand uit het verleden die uit is 
op wraak. 
Amsterdam : Boekerij, 2016 
Vertaling van: The Santangelos. - 
New York : St. Martin's Press, 2015 
t309127 lief - V - 25br 
____________________________ 

Cook, Robin / Donor 
 
Een mislukte operatie blijkt een 
complot van de medische industrie 
te zijn waarbij patiënten worden 
misbruikt. 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2016 
Vertaling van: Host. - Londen : 
Macmillan, 2015 
t310239 thri dokt - V - 21br 
____________________________ 

Crispijn, Reina / Zo puur als 
chocola 
 
In het zakelijke leven van een 
bonbonmaakster gaat het steeds 
beter, maar haar privéleven lijkt de 
tegenovergestelde kant uit te gaan. 
Vervolg op: t265125 
Utrecht : Uitgeverij Zomer & 
Keuning, 2016 

t309872 fami - V - 17br 
____________________________ 

Cussler, Clive / De provocateur 
 
Tijdens een mijnstaking in 1902 
krijgt detective Isaac Bell opdracht 
een provocateur, die stakende 
mijnwerkers opstookt tegen de 
overheid, de voet dwars te zetten. 
Amsterdam : The House of Books, 
2016 
Vertaling van: The striker. - Londen 
: Joseph, 2013 
t309287 thri hist - V - 16br 
____________________________ 

Dangre, Yannick / De idioot en de 
tederheid 
 
Als een oom zijn neef vraagt om zijn 
levensverhaal op te tekenen, komt 
een tragisch familieverleden naar 
boven. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2016 
t306771 psyc lite - V - 12br 
____________________________ 

de Bono, Edward / Zes 
denkhoeden 
 
Studie over een denkmethode die 
vastgeroeste kaders doorbreekt, 
gesplitst in zes bestanddelen, 
gesymboliseerd door zes hoeden 
met verschillende kleuren. 
Amsterdam : Uitgeverij Business 
Contact, maart 2014 
Vertaling van: Six thinking hats. - 
Toronto : Key Porter Books, 1985 
t308546  - V - 9br 
____________________________ 

Dickner, Nicolas / Kamer op zee 
 
Twee jeugdvrienden hacken een 
zeecontainer waarmee de een over 
de wereld reist 
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Amsterdam : Nieuw Amsterdam 
Uitgevers, 2016 
Vertaling van: Six degrés de liberté. 
- Quebec : Alto, ©2015 
t308431 avon - V - 15br 
____________________________ 

Dijkzeul, Lieneke / Dagen van 
schaamte 
 
Op klaarlichte dag wordt Pieter 
Elting ontvoerd en opgesloten in 
een lege kamer die hij meent te 
herkennen. Hij moet zelf uitzoeken 
waarom hij er zit. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2016 
t310308 thri - V - 10br 
____________________________ 

Dorrestein, Renate / Zeven 
soorten honger 
 
In een exclusief kuuroord aan de 
kust bij Bloemendaal, waar rijke 
mannen proberen hun overgewicht 
kwijt te raken, lopen de zaken uit op 
een chaos. 
Amsterdam : Uitgeverij Podium, 
2016 
t307031 psyc lief - V - 12br 
____________________________ 

Dragomán, György / Vuurstapel 
 
Een 13-jarig meisje wordt, kort na 
de val van een dictatoriaal regime, 
door haar grootmoeder uit een 
weeshuis opgehaald. Ze komt bij 
haar wonen en wordt 
geconfronteerd met het verleden. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2016 
Vertaling van: Máglya. - Budapest : 
Magvetö, 2014 
t307106 psyc poli - V - 23br 
____________________________ 

Drinkwater, Carol / De vergeten 
zomer 
 
Als Luc, een succesvolle Franse 
documentairemaker, onder 
mysterieuze omstandigheden 
overlijdt, begint zijn weduwe Jane 
een onderzoek binnen haar 
schoonfamilie. 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2016 
Vertaling van: The forgotten 
summer. - 2016 
t309990 fami psyc - V - 22br 
____________________________ 

Duine, Inge / De laatste Tour 
 
Als de grote favoriet van de Tour de 
France 1997 dood wordt 
aangetroffen en een andere favoriet 
in een ravijn stort, gaan twee 
journalisten op onderzoek uit. 
Utrecht : De Fontein, mei 2016 
t308134 thri spor - V - 14br 
____________________________ 

Durrant, Sue / Stukjes 
hemelblauw 
 
Stukjes Hemelblauw vertelt het 
verhaal van Zac en Ira, een broer 
en zus, die zonder vader en moeder 
opgroeien. Daardoor verhuizen ze 
van het ene pleeggezin naar het 
andere tot ze plotseling, als ze 
zeven en negen jaar oud zijn, naar 
een kindertehuis worden gebracht. 
Amsterdam : MEIS & MAAS, 
augustus 2016 
Vertaling van: Little bits of sky. - 
London : Nosy Crow Ltd, 2016 
t310140 fami - V - 8br 
____________________________ 
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Eekhout, Anne / Op een nacht 
 
Een kunstenaar doet zijn best zijn 
angsten niet over te brengen op zijn 
dochtertje, maar dan gebeurt er iets 
vreselijks, waardoor alles in een 
nachtmerrie verandert. 
Amsterdam : Uitgeverij De 
Arbeiderspers, 2016 
t308306 psyc - V - 16br 
____________________________ 

Eggers, Dave / Helden van de 
grens 
 
Een Amerikaanse tandarts laat na 
een aanklacht van een patiënt haar 
ongelukkige huwelijk achter zich en 
vlucht met haar jonge kinderen naar 
Alaska, waar ze op zoek gaat naar 
een nieuwe invulling van hun leven. 
Amsterdam : Lebowski Publishers, 
2016 
Vertaling van: Heroes of the frontier. 
- New York : Alfred A. Knopf, 2016 
t308760 psyc - V - 19br 
____________________________ 

Fenwick, Liz / Onder de hemel 
van Cornwall 
 
Een Britse jonge vrouw die na 
teleurstellingen terecht komt in 
Cornwall blijkt daar mede-
erfgename te zijn van een 
landgoed. 
Amsterdam : Boekerij, 2016 
Vertaling van: Under a Cornish Sky. 
- London : Orion Books, 2015 
t307105 lief - V - 18br 
____________________________ 

Fforde, Katie / Iets ouds en iets 
blauws 
 
Drie jonge vrouwen in het Engelse 
Cotswolds starten een bedrijfje dat 

bruiloften organiseert voor mensen 
met een klein budget. 
Amsterdam : Boekerij, 2016 
Vertaling van: A vintage wedding. - 
Londen : Century, 2015 
t308660 lief - V - 20br 
____________________________ 

Finder, Joseph / De fixer 
 
Een journalist onderzoekt meerdere 
smeergeldaffaires waarbij zijn vader 
betrokken zou zijn geweest. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2016 
Vertaling van: The fixer. - London : 
Head of Zeus, 2015 
t308287 thri - V - 17br 
____________________________ 

Fitzek, Sebastian / Het 
Joshuaprofiel 
 
Max Rohde heeft met zijn vrouw de 
zorg voor een pleegkind als een 
onbekende op diens sterfbed hem 
op het hart drukt niets illegaals te 
doen. Dan wordt zijn pleegdochter 
ontvoerd. 
Amsterdam : The House of Books, 
2016 
Vertaling van: Das Joshua Profil. - 
Köln : Bastei Lübbe, 2015 
t308291 thri - V - 18br 
____________________________ 

Flaubert, Gustave / Een 
eenvoudig hart 
 
In de 19e eeuw werkt een 
dienstbode haar hele leven bij een 
gezin in Normandië en draagt daar 
haar liefde over aan een papegaai. 
Groningen : boekwerk & partners, 
2016 
Vertaling van: Un coeur simple. - 
Oorspronkelijke uitgave: 1877 
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t307631 lite - V - 2br 
____________________________ 

Flynn, Vince / De enige 
overlevende 
 
Mitch Rapp, spion en 
antiterrorisme-expert, krijgt de 
opdracht de informatiestroom te 
stoppen van geheime en voor 
Amerikaanse politici belastende 
documenten over onbestrafte 
moorden en illegale CIA operaties. 
Wordt gevolgd door: t313089 
Uithoorn : Karakter Uitgevers B.V., 
2016 
Vertaling van: The survivor. - New 
York : Emily Bestler Books/Atria 
Books, 2015 
t308135 thri - V - 20br 
____________________________ 

Foenkinos, David / Charlotte 
 
De Joods-Duitse schilderes 
Charlotte Salomon (1917-1943) 
vlucht voor de nazi's naar Parijs, 
waar zij haar meesterwerk schildert. 
Amsterdam : Cossee, 2015 
Vertaling van: Charlotte. - Paris : 
Gallimard, 2014 
t310072 biog jood psyc - V - 7br 
____________________________ 

Foer, Jonathan Safran / Hier ben 
ik 
 
Een joodse televisieschrijver in het 
hedendaagse Washington die een 
ambivalente relatie heeft met het 
joodse geloof, worstelt met zijn 
eigen identiteit en heeft moeite om 
de realiteit te accepteren. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2016 
Vertaling van: Here I am. - New 
York : Farrar, Straus and Giroux, 
2016 

t310283 psyc jood - V - 31br 
____________________________ 

Gaag, van der, Marjolein / 
Eindbestemming 
 
Verhalen waarin mensen op 
vakantie dingen doen die ze thuis 
nooit zouden doen zoals in de auto 
stappen bij een wildvreemde man. 
Arnhem : Uitgeverij Poorten, 2016 
t309288 verh thri - V - 8br 
____________________________ 

Gappah, Petina / Het boek van 
Memory 
 
Een vrouw wordt, na een 
gedwongen bekentenis te hebben 
afgelegd, ter dood veroordeeld 
wegens moord. In de gevangenis 
zet ze haar verhaal op papier. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2015 
Vertaling van: The book of Memory. 
- London : Faber & Faber, 2015 
t307888 psyc - V - 11br 
____________________________ 

Geense, Marian / Los van aarden 
paden 
 
Een moeder van een jong gezin 
krijgt Alzheimer; dit heeft grote 
gevolgen voor haar en haar naaste 
omgeving. 
Soesterberg : Uitgeverij Aspekt, 
2015 
t308705 fami psyc - V - 10br 
____________________________ 

George, Nina / Duizend kleuren 
blauw 
 
Nadat een man, op weg naar de 
eerste ontmoeting met zijn 
volwassen zoon, een meisje uit het 
water heeft gered, raakt hij in coma; 
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zijn vroegere geliefde en zijn zoon 
brengen hem regelmatig bezoekjes. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2016 
Vertaling van: Das Traumbuch. - 
München : Knaur*, 2016 
t309512 psyc - V - 15br 
____________________________ 

Gerritsen, Esther / Veilig leren 
lezen 
 
Columns waarin dagelijkse 
gebeurtenissen onder de loep 
gelegd worden en nader 
geanalyseerd. 
Amsterdam : De Geus, 2016 
t308852 verh - V - 10br 
____________________________ 

Giphart, Ronald / Lieve 
 
Een succesvolle regisseur maakt 
een film over het leven dat hij had 
samen met zijn grote geliefde, een 
actrice die vlak voor haar grote 
doorbraak verongelukte. 
Amsterdam : Uitgeverij Podium, 
2016 
t309575 lite lief - V - 12br 
____________________________ 

Glorie, Charlotte / Zoals Zij 
 
Verzamelbundel van Charlotte 
Glorie die al 25 jaar haar publiek 
verrast met liederen en sketches 
over haar visuele beperking, hoe 
anderen en zijzelf daarmee 
omgaan, het moederschap, 
ontwikkelingen in de zorg en allerlei 
maatschappelijke verschijnselen. 
Apeldoorn : Charlotte Glorie, 2016 
t310189 biog blin verh - V - 8br 
____________________________ 

Gohlke, Cathy / Het geheim van 
mijn moeder 
 
Na het overlijden van haar moeder 
komt Hannah tot de ontdekking dat 
ze nog een grootvader in Duitsland 
heeft en vanaf dat moment is ze 
vastbesloten geheimen uit het 
verleden te ontrafelen. 
Houten : Den Hertog uitgeverij, 
2016 
Vertaling van: Secrets she kept. - 
Carol Stream, IL : Tyndale House 
Publishers Inc., 2015 
t308813 fami prot oorl - V - 21br 
____________________________ 

Golden, Christie / Warcraft 
 
Durotan is een jonge Orc krijger en 
zoon van Garad de leider van de 
Frostwolves. Als Garad sterft moet 
Durotan de clan leiden. Maar het 
zijn barre tijden. Vanaf ca. 15 jaar. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2016 
Vertaling van: The official movie 
prequel Durotan. - 2016 
t308819 sfic fant - V J D - 12br 
____________________________ 

Golden, Christopher / Tinnen 
soldaten 
 
Robots die op afstand bestuurd 
worden door het brein van soldaten 
bewaren de vrede op aarde. 
Wanneer een elektromagnetische 
puls alle machines en 
transportmiddelen uitschakelt 
komen anarchisten in opstand. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2016 
Vertaling van: Tin men. - Armonk, 
NY : Baror International Inc., 2015 
t308834 sfic - V - 19br 
____________________________ 
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Goyer, Tricia / Met liefde gemaakt 
 
Lovina Miller, een jonge amish-
vrouw, droomt van haar eigen 
taartenwinkel. Wordt gevolgd door: 
t315965 
Wijk bij Duurstede : Uitgeverij de 
Parel, 2016 
Met index 
Vertaling van: Made with love. - 
Eugene, Oregon : Harvest House 
Publishers, 2015 
t309996 lief prot - V - 16br 
____________________________ 

Grafton, Sue / X staat voor tien. 
Een kruis. Een kus 
 
Privédetective Kinsey Millhone raakt 
verwikkeld in een complexe 
geschiedenis met een zeer 
bedreigende man die het op een 
aantal vrouwen voorzien heeft en 
uiteindelijk ook op haar. 
Amsterdam : Boekerij, 2016 
Vertaling van: X. - Londen : Mantle, 
2015 
t309632 dete - V - 21br 
____________________________ 

Gray, Claudia / Duizend stukjes 
van jou 
 
De vuurvogel 1 - De vader van 
Marguerite is vermoord. Met behulp 
van zijn uitvinding reist ze de 
moordenaar achterna naar een 
andere dimensie. Maar is deze Paul 
wel echt de moordenaar? Vanaf ca. 
15 jaar. 
Amsterdam : YoungAdult, januari 
2015 
Vertaling van: A thousand pieces of 
you. - New York : HarperCollins 
Publishers LLC, 2014 
t306904 sfic - V J D - 16br 
____________________________ 

Greaney, Mark / Tom Clancy in de 
aanval 
 
Noord-Korea smokkelt 
topwetenschappers het land binnen 
om mineralenreserves te ontginnen 
met de bedoeling genoeg fondsen 
te verwerven om een nucleaire 
raket te bouwen met bereik tot in de 
Verenigde Staten. 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2016 
Vertaling van: Tom Clancy full force 
and effect. - 2014 
t308432 thri - V - 31br 
____________________________ 

Grimberg, Simone / Niemand die 
me ziet 
 
Een beginnende, 23-jarige politie-
agente en een ervaren rechercheur 
onderzoeken samen de verdwijning 
van een 16-jarig meisje, dat 
mogelijk het slachtoffer is van een 
loverboy. 
Amsterdam : Futuro Uitgevers, 
2016 
t309282 dete - V - 16br 
____________________________ 

Gubbels, Sjef / Zoals ik geworden 
ben 
 
Persoonlijk verslag van de schrijver 
(*1928), door macula degeneratie 
slechtziend geworden, die terugkijkt 
op zijn jeugd in Limburg, zijn leven 
als broeder in Afrika en zijn 
ervaringen als uitgetreden 
kloosterling. 
Landgraaf : HBPR, Hein Berendsen 
Public Relations, 2016 
t308739 biog kath - V - 25br 
____________________________ 
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Haas, Abigail / Verraad 
 
De hartsvriendinnen Anna en Elise 
gaan met vrienden naar Aruba. Als 
Elise vermoord in hun vakantiehuis 
wordt aangetroffen, wordt Anna 
opgepakt. Wanhopig wacht ze in de 
cel haar proces af. Vanaf ca. 15 
jaar. 
Utrecht : De Fontein, 2014 
Vertaling van: Dangerous girls. - 
New York : Simon Pulse, 2013 
t310327 thri - V J D - 16br 
____________________________ 

Hamilton, Alwyn / Rebel in de 
woestijn 
 
Amani (16) wil weg uit het 
woestijndorp Dustwalk. Samen met 
de mysterieuze Jin trekt ze naar de 
stad Izman. Een tocht die hen 
midden in een machtsstrijd brengt, 
vol gevaar en magie. Vanaf ca. 15 
jaar. Wordt gevolgd door: t315098 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2016 
Vertaling van: Rebel of the sands. - 
New York : Viking Penguin USA  
t308733 sfic lief - V J D - 13br 
____________________________ 

Hannah, Kristin / Zomernacht 
 
De te beschermende en 
controlerende opvoeding van een 
moeder heeft nare gevolgen voor 
haar tweeling. 
Vianen : The House of Books, 2013 
Vert. van: Night road. - New York : 
St. Martin's Press, 2011 
t309542 fami psyc - V - 17br 
____________________________ 

Hannah, Sophie / De nieuwe 
erfgenaam 
 
Wanneer een oude schrijfster in 
haar landhuis temidden van familie 
en vrienden aankondigt dat ze haar 
testament ingrijpend heeft 
gewijzigd, wordt er nog diezelfde 
nacht een moord gepleegd 
Amsterdam : The House of Books, 
2016 
Vertaling van: Closed casket. - 
Londen : HarperCollinsPublishers, 
2016 
t310325 dete - V - 16br 
____________________________ 

Hart, 't, Maarten / De moeder van 
Ikabod & andere verhalen 
 
In deze bundel met ogenschijnlijk 
alledaagse gebeurtenissen zoals de 
verkoop van een huis, een plechtige 
uitvaart, een kerkdienst, een 
ontmoeting op een treinstation, een 
bezoek aan de markt of een casino 
pakken de verhalen tragikomisch 
uit. 
Amsterdam : Uitgeverij De 
Arbeiderspers, 2016 
t308023 verh biog - V - 13br 
____________________________ 

Hawley, Noah / Voor de val 
 
Als een privévliegtuigje neerstort, 
zijn de enige overlevenden een 
arme schilder en een rijk 4-jarig 
jongetje 
Amsterdam : Boekerij, 2016 
Vertaling van: Before the fall. - 
©2016 
t308696 thri lite - V - 20br 
____________________________ 
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Heaberlin, Julia / Black-eyed 
Susans 
 
Tessa is de enige overlevende van 
een seriemoordenaar die dankzij 
haar verklaring ter dood wordt 
veroordeeld. 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2016 
Vertaling van: Black-eyed Susans. - 
New York : Ballantine Books, 2015 
t306879 thri - V - 18br 
____________________________ 

Heijden, van der, A.F.Th. / 
Kwaadschiks 
 
Kwaadschiks is een literair 
moordmysterie dat geworteld in de 
Amsterdamse actualiteit is, maar 
met universele reikwijdte, compact 
en tegelijk diepgaand. Vervolg op: 
t279386 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2016 
t310187 lite - V - 69br 
____________________________ 

Henderson, Dee / Ontvoerd 
 
Een jonge vrouw, die ontsnapt is 
aan haar ontvoerders, neemt een 
detective in de arm om haar te 
helpen het bewijsmateriaal en alle 
geheimen te verwerken, maar al 
snel bevinden ze zich midden in 
een wespennest. 
Heerenveen : Barnabas, 2016 
Vertaling van: Taken. - Grand 
Rapids, Michigan : Bethany House, 
2015 
t310243 dete prot - V - 21br 
____________________________ 

Hill, Nathan / De nix 
 
Een man gaat op zoek naar de 
waarheid over zijn moeder die hem 

als kind heeft verlaten. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2016 
Vertaling van: The nix. - New York : 
Alfred A. Knopf, 2016 
t310025 psyc - V - 36br 
____________________________ 

Hilton, L.S. / Maestra 
 
Judith, medewerkster bij een 
Londens veilinghuis, wordt 
ontslagen nadat ze haar chef op 
fraude heeft betrapt Wordt gevolgd 
door: t446974 
Amsterdam : The House of Books, 
2016 
Vertaling van: Maestra. - London : 
Zaffre, 2016 
t306841 thri erot - V - 16br 
____________________________ 

Hiltunen, Simo / In wolfskleren 
 
Misdaadverslaggever Lauri Kivi 
duikt in een reeks familiedrama's 
om erachter te komen wat de 
vaders bezielden hun gezinnen te 
vermoorden, maar zijn eigen helse 
jeugd, met een wrede alcoholische 
vader, helpt niet erg mee. 
Amsterdam : Boekerij, 2016 
Vertaling van: Lampaan vaatteisa. - 
Helsinki : WSOY, 2015 
t310294 thri - V - 23br 
____________________________ 

Holding, Elisabeth Sanxay / De 
blinde muur 
 
Als in de Tweede Wereldoorlog een 
Amerikaanse huisvrouw ontdekt dat 
haar 17-jarige dochter omgaat met 
een man die niet deugt, verhindert 
ze dat samen met haar vader, wat 
grote gevolgen heeft. 
Amsterdam : Van Gennep, januari 
2016 
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Herziene vertaling van: The blank 
wall. - New York : Simon & 
Schuster, 1947 
t307632 psyc thri - V - 11br 
____________________________ 

Hoogendoorn, Conny / 
Tegenwicht 
 
Verhalen over mensen die in een 
penibele situatie terechtkomen. 
Tolbert : Uitgeverij EigenZinnig, 
februari 2016 
t310339 verh - V - 10br 
____________________________ 

James, Erica / De thuiskomst 
 
De bewoners van een verbouwde 
boerderij proberen hun leven 
opnieuw op te starten. 
Utrecht : De Fontein, april 2016 
Vertaling van: A sense of belonging. 
- Londen : Orion Books, 1998 
t308359 lief humo - V - 24br 
____________________________ 

Jansma, Linda / Judaskus 
 
Twee gezinnen in Friesland worden 
door een ingrijpende gebeurtenis uit 
het verleden pijnlijk met elkaar 
geconfronteerd. 
Laren (NH) : De Crime Compagnie, 
2016 
t308624 thri - V - 16br 
____________________________ 

Jansma, Linda / 
Schaduwkinderen 
 
Officier van justitie Jules Declerck 
krijgt de leiding over het 
politieonderzoek naar de dood van 
een man en een kind die zijn 
omgekomen bij een auto- explosie. 
Wanneer haar ex - journalist Harry 
Simones - zich er heimelijk mee 

gaat bemoeien, brengt hij Jules 
onbedoeld in gevaar. 
Laren (NH) : De Crime Compagnie, 
2016 
t310309 thri - V - 18br 
____________________________ 

Johnson, Julia Claiborne / Frank 
en wij, of de avonturen van een 
wonderlijk jongetje 
 
Als een teruggetrokken 
Amerikaanse auteur in financiële 
problemen komt en een nieuw boek 
moet schrijven, krijgt ze van haar 
uitgever een assistente die ook voor 
haar zoontje Frank zal zorgen. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2016 
Vertaling van: Be frank with me. - 
London : HarperCollins, 2016 
t310002 psyc - V - 16br 
____________________________ 

Jong, de, Martin / Soep 
 
In de soepfabriek van Buisdorp 
wordt een zinloze reorganisatie 
ingezet door een nieuwe CEO die 
er niets van bakt. 
Plaats van uitgave niet vastgesteld : 
www.buisdorp.com, 2016 
t307047 humo - V - 8br 
____________________________ 

Kasper, Xenia / Alecto: literaire 
thriller 
 
Nadat misdaadverslaggeefster Maja 
van Tijl door de politie is 
ingeschakeld bij de moord op een 
bekende Amsterdamse zanger, 
wordt haar zoon ontvoerd en blijkt 
er een verband te zijn tussen beide 
zaken. 
Nederland : Xenia Kasper, 2016 
Vertaling van: Alecto. - 2016 
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t308433 dete lite - V - 21br 
____________________________ 

Kästner, Erich / De conferentie 
van de dieren 
 
Wanneer Alois de Leeuw, Oskar de 
Olifant en Leopold de Giraffe elkaar 
treffen, komt het gesprek op de 
mensen, en daar hebben ze snel 
een mening over: mensen kunnen 
duiken als de vissen, vliegen als de 
arenden en klauteren als de 
gemzen, maar ze veroorzaken ook 
oorlogen, revoluties en 
hongersnoden. Het is jammer voor 
de kinderen. Daar hebben de dieren 
medelijden mee. De eerste 
Conferentie der Dieren wordt bij 
elkaar geroepen, en uit de gehele 
wereld stromen de dieren samen, 
om de vrede onder de mensen te 
bewerkstelligen. Het wordt al snel 
duidelijk dat ze trucs moeten 
gebruiken om er voor te zorgen dat 
de mensen hen serieus nemen. 
Vanaf ca. 11 jaar. 
Den Haag : Jet Quadekker, 2015 
Vertaling van: Die Konferenz der 
Tiere. - Zürich : Atrium Verlag, 
2013. - Oorspronkelijke uitgave: 
Zürich : Europa Verlag, 1949 
t307198 dier - V J B C - 2br 
____________________________ 

Keizer, Simon / Ik & Simon 
 
Serieuze en grappige 
ontboezemingen, persoonlijke 
anekdotes en observaties van een 
'bevoorrechte' maar bescheiden 
gebleven dertiger die het niet altijd 
prettig vindt BN'er te zijn. 
Amersfoort : De Vrije Uitgevers, 
2016 
t306906 verh - V - 6br 
____________________________ 

Keller, Julia / Onder water 
 
Aanklager Bell Elkins zoekt uit of er 
verband is tussen het lijk van een 
16-jarig meisje in een kleine 
gemeenschap in West-Virginia en 
de ontploffing van een bom. 
Utrecht : De Fontein, juni 2016 
Vertaling van: Bitter river. - London : 
Headline, 2013 
t309291 thri psyc - V - 21br 
____________________________ 

King, Stephen / Wisseling van de 
wacht 
 
Brady Hartsfield is terug, en zweert 
niet alleen wraak te nemen op Bill 
Hodges en zijn vrienden, maar op 
een volledige stad. Vervolg op: 
t291797 
Amsterdam : Uitgeverij Luijtingh-
Sijthoff, 2016 
Vertaling van: End of watch. - New 
York : Scribner, 2016. - (Bill Hodges 
series  
t307429 thri - V - 23br 
____________________________ 

Kingsbury, Karen / Uit het hart 
 
Bailey Flanigan en Cody Coleman 
groeien nog verder uit elkaar als 
Bailey een relatie krijgt met een 
ander Vervolg op: t306772 Wordt 
gevolgd door: t312488 
Utrecht : Voorhoeve, 2016 
Vertaling van: Longing. - Grand 
Rapids, Michigan : Zondervan 
Publishing House, 2011. - (Bailey 
Flanigan series 
t309760 fami prot - V - 16br 
____________________________ 

Kingsbury, Karen / Uit het oog 
 
Bailey komt steeds dichter in de 
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buurt van haar droom om een 
professionele actrice en danseres te 
worden in New York. Vervolg op: 
t303606 Wordt gevolgd door: 
t309760 
Utrecht : Voorhoeve, 2016 
Vertaling van: Learning. - Grand 
Rapids, Michigan : Zondervan 
Publishing House, 2011 
t306772 fami prot - V - 17br 
____________________________ 

Kirk, Shannon / Methode 15/33 
 
Als een 16-jarig zwanger meisje 
wordt ontvoerd en ze ontdekt dat 
het haar ontvoerder te doen is om 
haar ongeboren baby, verandert ze 
van slachtoffer in een berekenende, 
wraakzuchtige moeder. 
Laren (NH) : De Crime Compagnie, 
2016 
Vertaling van: The method. - 
Longboat Key, Florida : Oceanview 
Publishing, 2015 
t308513 thri - V - 14br 
____________________________ 

Kirkpatrick, Jane / Web van 
herinneringen 
 
Als een jonge vrouw in de 19e eeuw 
in Oregon het dagboek van haar 
moeder in handen krijgt, ontdekt ze 
dat haar eigen herinneringen niet 
haar hele levensverhaal vertellen. 
Zoetermeer : Uitgeverij Mozaïek, 
2016 
Vertaling van: The memory weaver. 
- Grand Rapids, Michigan : Revell, 
2015 
t310000 hist prot - V - 17br 
____________________________ 

Koch, Herman / De greppel 
 
Een zelfverzekerde burgemeester 

van Amsterdam wordt aan het 
twijfelen gebracht door zijn 
vermoeden dat zijn vrouw een 
buitenechtelijke relatie heeft. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2016 
t310019 psyc - V - 15br 
____________________________ 

Koster, Elly / Vier het leven 
 
Een vrouw worstelt met haar 
overgewicht 
Soest : Uitgeverij Cupido, 2016 
t307691 psyc - V - 12br 
____________________________ 

Kousen, Margriet / Lieve 
 
Twee hartsvriendinnen worden door 
een handtastelijke vader en een 
wegkijkende moeder uit elkaar 
gedreven. 
Maartensdijk : B for Books, 2016 
t309864 psyc - V - 6br 
____________________________ 

Kuipers, Hillie / Terug naar 
Samos 
 
De auteur krijgt op het eiland 
Samos visioenen uit het leven van 
Kèlenòh, de laatste hogepriesteres 
van de tempel van Hera, en 
aanvaardt dat ze het leven van 
Kèlenòh zelf heeft geleefd. 
Leeuwarden : Elikser Uitgeverij, 
2015 
t309993 hist biog - V - 11br 
____________________________ 

Kurniawan, Eka / Schoonheid is 
een vloek 
 
Aan de hand van de geschiedenis 
van een Indonesische familie wordt 
de onderdrukking van het 
Indonesische volk geschetst ten 
tijde van de koloniale overheersing 
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door Nederland, de bezetting door 
de Japanners en de 
communistenjacht in de jaren 1965-
1966. 
Amsterdam : Lebowski Publishers, 
2016 
Vertaling van: Cantik itu luka. - 
Penerbit PT Gramedia Pustaka 
Utama, 2002 
t309580 indo hist - V - 25br 
____________________________ 

Kwast, van der, Ernest / Het 
wonder dat niet omvalt 
 
Ontmoetingen met Rotterdammers 
met uiteenlopende achtergronden 
die al tientallen jaren hetzelfde 
beroep of bedrijf hebben. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2016 
t308757 psyc verh - V - 7br 
____________________________ 

Ladd, Sarah / De 
gezelschapsdame van 
Willowgrove 
 
Wanneer een gezelschapsdame 
een aanstelling op Willowgrove Hall 
krijgt, komt ze oog in oog te staan 
met de enige persoon die haar 
geheim kent. 
Utrecht : Voorhoeve, 2016 
Vertaling van: A Lady at 
Willowgrove Hall. - Nashville, TN : 
Thomas Nelson, 2014. - (Whispers 
on the moors) 
t307653 hist lief prot - V - 17br 
____________________________ 

Lansens, Lori / De berg 
 
Op zijn achttiende verjaardag gaat 
Wolf Truly de berg op die hem zo 
dierbaar is om zelfmoord te plegen. 
Amsterdam : The House of Books, 
2016 

Vertaling van: The mountain story. - 
New York, NY : Simon & Schuster, 
Inc., 2015 
t309546 avon - V - 15br 
____________________________ 

Laren, van, Jackie / Vallen 
 
Een jonge journaliste wordt verliefd 
op een rockzanger. Wordt gevolgd 
door: t315338 
Amsterdam : Boekerij, 2016 
t310334 lief humo - V - 19br 
____________________________ 

Lauerhohn, Terrence / 
Wegversperring 
 
Een man, vrouw en kind moeten 
zien te overleven wanneer 
buitenaardse krachten het leven 
bedreigen. 
Arnhem : Uitgeverij aquaZZ, 2015 
t306908 sfic - V - 10br 
____________________________ 

Laureano, Carla / Vijf dagen op 
Skye 
 
Met tegenzin moet Andrea voor 
haar werk vanuit Londen naar 
Schotland om daar chef-kok James 
te helpen bij de opening van een 
hotel. 
Utrecht : Voorhoeve, 2016 
Vertaling van: Five days in Sky. - 
Colorado Springs, Colorado : David 
C. Cook, 2013 
t309514 lief prot - V - 15br 
____________________________ 

Leblanc, Maurice / Arsène Lupin 
versus Herlock Sholmes 
 
De Parijse politie-inspecteur 
Ganimard vraagt hulp aan zijn 
Engelse collega Herlock Sholmes 
bij het opsporen van inbreker 
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Arsène Lupin. 
Koog aan de Zaan : Uitgeverij 
Oevers, 2016 
Vertaling van: Arsène Lupin contre 
Herlock Sholmès. - Paris : Éditions 
Pierre Lafitte, 1908 
t308435 dete - V - 11br 
____________________________ 

Leeuwen, van, Carina / 
Nachtvlinder 
 
De Haagse forensisch rechercheur 
Renee Spaan krijgt te maken met 
drie gebeurtenissen die verband 
met elkaar blijken te houden, 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2016 
t307656 dete - V - 16br 
____________________________ 

Levander, Anna / M 
 
Terwijl premier Morten Mathijsen 
aan het herstellen is na een 
ongeval, beramen vier vrouwen die 
door hem beschadigd zijn plannen 
om wraak op hem te nemen. 
Vervolg op: t308607 
Amsterdam : Q, 2015 
t308608 thri poli - V - 13br 
____________________________ 

Levander, Anna / Mo 
 
De kersverse premier Morten 
Mathijsen doet alles wat in zijn 
macht ligt om de laffe moord op zijn 
spindoctor op te lossen. Vervolg op: 
t308606 Wordt gevolgd door: 
t308608 
Amsterdam : Q, 2015 
t308607 thri poli - V - 14br 
____________________________ 

Levander, Anna / Morten 
 
De ambitieuze politicus Morten 

Mathijsen stevent af op een 
glorieuze verkiezingsoverwinning, 
maar wanneer een duistere zaak uit 
het verleden zijn reputatie lijkt te 
schaden gaat hij tot het uiterste om 
onheil af te wenden. Wordt gevolgd 
door: t308607 
Amsterdam : Q, 2014 
t308606 thri poli - V - 15br 
____________________________ 

Lewis, Beverly / De verboden foto 
 
Een jonge amish-vrouw verdwijnt 
spoorloos 
Utrecht : De Groot Goudriaan, 2016 
Vertaling van: The photograph. - 
Grand Rapida, Michigan : Bethany 
House Publishers, ©2015 
t309858 fami prot - V - 14br 
____________________________ 

Lindqvist, John Ajvide / Ik zal je 
altijd vinden 
 
Een jonge Zweedse man, die 
goochelaar wil worden maar zijn 
draai niet kan vinden, ontdekt in 
1985 in Stockholm met 
medebewoners een 
ontsnappingsmogelijkheid. 
Amsterdam : Signatuur, 2016 
Vertaling van: Rörelsen. - 
Stockholm : Ordfront Förlag, 2015. - 
(Platsema  
t309292 thri - V - 15br 
____________________________ 

Lindstrom, Eric / Wat jij niet ziet 
 
Parker (16) is blind en haar beide 
ouders zijn overleden. Met hulp en 
steun van haar vrienden probeert 
Parker haar droom waar te maken. 
Vanaf ca. 15 jaar. 
Haarlem : Gottmer, 2016 
Vertaling van: Not if I see you first. - 
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New York : Poppy, 2015 
t310263 jepr blin - V J D - 12br 
____________________________ 

Lloyd, John / Geiten kunnen niet 
huilen en 1410 andere nutteloze 
feiten 
 
Een opsomming van grappige en 
nutteloze feiten, die je versteld doen 
staan en stof tot praten geven. 
Amsterdam : Boekerij, 2016 
Vertaling van: 1411 QI facts to 
knock you sideways. - London : 
Faber & Faber Ltd, 2014 
t310241  - V - 5br 
____________________________ 

Lore, Pittacus / De erfgaven 
 
De kleine kronieken van Lorien 1 - 
Drie verhalen die aansluiten bij de 
Lorienkronieken, verteld door Zes, 
Negen en Adamus Sutekh, zoon 
van een grote Mogadoorse 
generaal. Vanaf ca. 15 jaar. Wordt 
gevolgd door: t311872 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2016 
Vertaling van: Six's legacy. - 2011 + 
en: Nine's legacy. - 2012 + en: The 
fallen legacies. - 2012 
t307224 sfic - V J D - 14br 
____________________________ 

Lore, Pittacus / Het lot van Tien 
 
The Lorien Legacies 6 - De 
Mogadoren-invasie op Aarde is 
begonnen. Op onverklaarbare wijze 
ontwikkelt Sam, een mens, ineens 
een Erfgave. En hij is niet de enige. 
Vanaf ca. 15 jaar. Vervolg op: 
t300479 Wordt gevolgd door: 
t313963 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2016 

Vertaling van: The fate of Ten. - 
London : Michael Joseph, 2015. - 
(The Lorien legacies  
t307141 sfic - V J D - 16br 
____________________________ 

Lucius, Walter / 
Schaduwvechters 
 
Journaliste Farah Hafez wordt uit 
Rusland gesmokkeld omdat zij 
gezocht wordt vanwege haar 
vermeende betrokkenheid bij een 
terroristische aanslag Vervolg op: 
t280173 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijhoff, 2016 
t307209 thri - V - 21br 
____________________________ 

Luiten, Hans / Begrijp jij het 
Midden-Oosten nog? 
 
Vlot leesbare beschrijving van de 
geschiedenis van het huidige 
conflict in Syrië en Irak. 
Amsterdam : AUP, juli 2016 
t308836 hist - V - 12br 
____________________________ 

Lyons, C.J. / Zwarte schapen 
 
Als FBI-agente Caitlyn Tierney op 
zoek naar een meisje in haar 
geboorteplaats terecht komt, wordt 
ze geconfronteerd met geheimen uit 
het verleden. 
Amsterdam : Boekerij, 2016 
Vertaling van: Black sheep. - New 
York : Armonk, 2013. - (Special 
Agent Caitlyn Tierney  
t308294 thri - V - 17br 
____________________________ 

Maas, Sarah J. / Hof van doorns 
en rozen 
 
Hof van doorns en rozen 1 - Feyre 
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(19) wordt gevangengenomen door 
een vijandig magisch ras. Ze 
probeert te ontsnappen, maar raakt 
steeds meer verstrikt in het leven bij 
de vijand. Vanaf ca. 15 jaar. Wordt 
gevolgd door: t308984 
Houten : Van Goor, 2016 
Vertaling van: A court of thorns and 
roses. - New York : Bloomsbury, 
2015 
t307659 sfic - V J D - 23br 
____________________________ 

Maas, Sarah J. / Hof van mist en 
woede 
 
Hof van doorns en rozen 2 - Feyre 
is teruggekeerd aan het hof van 
Tamlin als een High Fae. Haar 
nieuwe gedaante en haar rol als 
bevrijder van het volk vallen Feyre 
zwaar. Dan claimt Rhysand haar 
middels hun overeenkomst en krijgt 
haar leven opnieuw een 
onverwachte wending. Vanaf ca. 15 
jaar. Vervolg op: t307659 Wordt 
gevolgd door: t313952 
Houten : Van Goor, 2016 
Vertaling van: A court of mist and 
fury. - New York : Bloomsbury, 2016 
t308984 sfic - V J D - 34br 
____________________________ 

Major, Thérèse / Huisje, boompje, 
beetje voor de vluchteling 
 
De schrijfster onderneemt een 
speurtocht naar het verleden van 
haar Hongaarse vader, die na een 
verblijf in een concentratiekamp 
tijdens de Tweede Wereldoorlog als 
vluchteling in Nederland belandde. 
Emmen : M.BOOX, 2016 
t308961 soci waar - V - 10br 
____________________________ 

Maljers, Margreet / Licht over de 
stad 
 
Een familie in oorlogstijd steunt 
elkaar en neemt daarnaast 
onderduikers op. Vervolg op: 
t299507 
Utrecht : Uitgeverij Zomer & 
Keuning, 2016 
t308620 oorl fami prot - V - 12br 
____________________________ 

Manschot, Anke / De sprong op 
Normandië 
 
Als Dave en Joey hun zware 
opleiding tot parachutist hebben 
afgerond, krijgen ze een 
levensgevaarlijke opdracht. Ze 
moeten in de nacht van D-Day op 
Normandie springen en helpen 
Europa te bevrijden. Vanaf ca. 15 
jaar. 
Amsterdam : Uitgeverij Brandt, 
2015 
t307112 oorl - V J D - 16br 
____________________________ 

Marshall, Alex / Een Kroon voor 
Koud Zilver 
 
Nadat een verlaten dorpje wordt 
uitgemoord door de Vijftiende 
Cavalerie blijkt de 
burgermeestervrouw de enige 
overlevende te zijn Wordt gevolgd 
door: t314455 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2016 
Vertaling van: A Crown for Cold 
Silver. - London : Orbit, 2015 
t308817 sfic - V - 40br 
____________________________ 
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Mason, Susan Anne / 
Boerendochters 
 
De toekomst van de boerderij van 
de familie O'Leary ligt in handen 
van de twee dochters die een zo 
gunstig mogelijk huwelijk moeten 
sluiten, maar beiden hebben zo hun 
eigen plannen. 
Utrecht : Voorhoeve, 2016 
Vertaling van: Irish meadows. - 
Grand Rapids : Bethany House 
Publishers, 2015. - (Courage to 
dream  
t309516 fami hist prot - V - 17br 
____________________________ 

Masterman, Becky / Vrees het 
duister 
 
Brigid Quinn is een krasse zestiger 
en voormalig FBI-agente die geniet 
van haar oude dag tot ze door een 
vriendin gevraagd wordt de 
zelfmoord van de tienerzoon van 
een dorpsgenoot nader te bekijken. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2016 
Vertaling van: Fear the darkness. - 
London : Orion Books, 2014 
t308709 thri - V - 19br 
____________________________ 

Mateer, Anne / Een huis voor mijn 
hart 
 
Als een jonge vrouw directrice wordt 
van een weeshuis moet zij kiezen 
tussen de kinderen en haar 
verloofde. 
Apeldoorn : de Banier uitgeverij, 
2014 
Vertaling van: A home for my heart. 
- Bethany House Publishers, 2013 
t310284 hist prot - V - 15br 
____________________________ 

Mazetti, Katarina / De vent van 
het graf hiernaast 
 
Uit de ontmoeting tussen een 
stadse jonge vrouw en een 
nuchtere veeboer op een kerkhof 
ontstaat een intense relatie. 
Amsterdam : Van Gennep, juli 2016 
Vertaling van: Grabben i graven 
bredvid. - Stockholm : Alfabeta 
Bokförlag, 1998 
Oorspronkelijke titel: De man naast 
mij. - Amsterdam : Arena, 2001 
t310074 lief - V - 8br 
____________________________ 

McBride, Eimear / Een meisje is 
maar half af 
 
Een jonge Ierse vrouw schrijft in 
een lange gedachtestroom over 
haar jeugd en haar relatie met haar 
zieke broer en streng gelovige 
moeder. 
Amsterdam : Hollands Diep, 2015 
Vertaling van: A girl is a half-formed 
thing. - Norwich : Galley Beggar 
Press, 2013 
t309545 lite real psyc - V - 9br 
____________________________ 

McDermid, Val / Doorbreek de 
stilte 
 
Oud-inspecteur Carol Jordan en 
profiler Tony Hill pakken hun 
vriendschap weer op en het oude 
onderzoeksteam komt weer samen 
om een aantal verdachte 
zelfmoorden te onderzoeken. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2016 
Vertaling van: Splinter the silence. - 
Londen : Little, Brown, 2015 
t310238 thri - V - 21br 
____________________________ 
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McDermid, Val / Verdwenen 
 
De ghostwriter van een ster in een 
realityshow vertelt haar bewogen 
verhaal aan een FBI-agente nadat 
haar adoptiekind, de natuurlijk zoon 
van de ster, is gekidnapt. 
Amsterdam : Luitingh-Sijthoff, 2013 
Vert. van: The vanishing point. - 
London : Little, Brown, 2012 
t309541 thri - V - 18br 
____________________________ 

McDermott, Alice / Alledag 
 
De dochter van Ierse immigranten 
in Brooklyn vertelt in de ik-vorm 
haaar levensverhaal vanaf haar 
jeugd in de jaren twintig van de 20e 
eeuw tot meer recente belevenissen 
met haar kinderen en kleinkinderen. 
Culemborg : Link Uitgeverij, oktober 
2014 
Vertaling van: Someone. - London : 
Bloomsbury Circus, 2013 
t307885 psyc fami - V - 9br 
____________________________ 

McEwan, Ian / Notendop 
 
Een bijna klassiek verhaal over 
moord en bedrog, verteld vanuit een 
zeer ongebruikelijk perspectief. 
Amsterdam : De Harmonie, 
september 2016 
Vertaling van: Nutshell. - London : 
Jonathan Cape, 2016 
t309643 lite - V - 9br 
____________________________ 

Mersbergen, van, Jan / Een echte 
Vermeer 
 
Het verhaal van de opkomst en 
ondergang van kunstvervalser Han 
van Meegeren (1889-1947), gezien 
door de ogen van zijn muze 

Jólanka. 
Tiel : Aerial Media Company, 2016 
t310321 biog - V - 5br 
____________________________ 

Meurkens, Thomas / Grenzen 
 
In de 23ste eeuw ontdekt een man 
dat de wereld waarin hij leeft niet zo 
pijnvrij en zorgeloos is als hij dacht. 
Rijen : Uitgeverij Macc, 2016 
t308436 sfic - V - 17br 
____________________________ 

Minco, Bertien / Liever niet op 
reis 
 
Een Joodse vrouw gaat op zoek 
naar de oorlogsgeschiedenis van 
haar familie, waarover altijd is 
gezwegen. 
Utrecht : Uitgeverij Magonia, 2016 
t308821 oorl jood biog - V - 9br 
____________________________ 

Minkman, Jen / Het laatste licht 
 
Na een Wicca-ritueel belandt Moira 
(21) in een droomwereld. In deze 
mysterieuze omgeving ontmoet ze 
de geheimzinnige Hayko. Maar kun 
je wel verliefd zijn op iemand die 
niet echt bestaat? Vanaf ca. 15 jaar. 
Den Haag : Dutch Venture 
Publishing, januari 2016 
t308438 sfic - V J D - 13br 
____________________________ 

Monté, Eva / Zwaartekracht 
 
Een groepje mensen met 
overgewicht dat een 
afvalprogramma in Griekenland 
volgt, krijgt te maken met het 
plotselinge overlijden van een van 
hen. 
Laren (NH) : De Crime Compagnie, 
2016 
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t308439 thri - V - 15br 
____________________________ 

Moor, de, Margriet / Van vogels 
en mensen 
 
Een dochter neemt wraak voor een 
gerechtelijke dwaling waar haar 
moeder de dupe van werd. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2016 
t309129 psyc - V - 11br 
____________________________ 

Moore, Lisa / De ontsnappingen 
van David Slaney 
 
Wanneer een Canadese 
drugssmokkelaar ontsnapt uit de 
gevangenis, weet hij niet dat dit een 
vooropgezet plan van de politie is. 
Amsterdam : Koppernik, 2015 
Vertaling van: Caught. - Toronto : 
House of Anansie Press, 2013 
t307660 thri - V - 15br 
____________________________ 

Moyes, Jojo / Dans met mij 
 
Een opstandig tienermeisje met 
problemen en de droom ooit een 
groot ruiter te worden, ontmoet een 
advocate die op het punt staat te 
scheiden. 
Utrecht : De Fontein, oktober 2016 
Vertaling van: The horse dancer. - 
London : Hodder & Stoughton, 2009 
t309959 lief - V - 27br 
____________________________ 

Musser, Elizabeth / Dichterbij dan 
je denkt 
 
Het ontroerende verhaal van drie 
sterke vrouwen die ondanks alles 
wat ze meemaken vertrouwen in 
God vinden. 
Utrecht : Voorhoeve, 2016 
Vertaling van: The wren's nest 

t310245 soci prot - V - 22br 
____________________________ 

Musso, Guillaume / 24 dagen 
 
De 24-jarige Arthur erft van zijn 
vader een vuurtoren waar binnen 
achter een muur een vreselijk 
geheim schuilt gaat. 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2016 
Vertaling van: L'instant présent. - 
Paris : XO Éditions, 2015 
t307661 thri - V - 13br 
____________________________ 

Muus, Lykele / Eland 
 
Psychologische ontwikkelingsroman 
waarin de volwassenwording van de 
slimme jongen Daniel wordt 
beschreven. 
Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar, 
januari 2016 
t309998 psyc - V - 27br 
____________________________ 

Mytting, Lars / De vlamberken 
 
Twintig jaar nadat zijn ouders in zijn 
bijzijn in 1971 in Frankrijk zijn 
omgekomen door een 
gifgasgranaat, gaat Edvard, die bij 
zijn grootvader in Noorwegen is 
opgegroeid, op zoek naar de 
werkelijke gebeurtenis rondom zijn 
ouders dood. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2015 
Vertaling van: Svøm med dem som 
drukner. - Oslo : Gyldendal Norsk 
Forlag AS, 2014 
t310026 psyc - V - 21br 
____________________________ 
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Nadal, Rafel / De vloek van de 
Palmisano's 
 
Nadat alle mannelijke leden van de 
familie Palmisano in de Eerste 
Wereldoorlog zijn gesneuveld, 
probeert een weduwe, die spoedig 
daarna van een zoon is bevallen, 
hem te behoeden voor de vloek die 
op de familie lijkt te berusten. 
Amsterdam : Xander, 2016 
Vertaling van: La maledicció dels 
Palmisano. - Columna Edicions, 
2015 
t311421 hist - V - 12br 
____________________________ 

Natter, Bert / Goldberg 
 
Een man raakt op het spoor van 
Goldberg, een leerling van Bach, en 
gaat zo op in zijn onderwerp dat hij 
in het leven van Goldberg terecht 
komt en met hem samenvalt. 
Amsterdam : Uitgeverij Thomas 
Rap, 2015 
t309283 hist psyc - V - 34br 
____________________________ 

Naudé, S.J. / Het vogelalfabet 
 
Verhalen uit en over Zuid-Afrika. 
Amsterdam : Uitgeverij Podium, 
2016 
Vertaling van: Alfabet van die voëls. 
- Kaapstad : Umuzi, 2011 
t307662 psyc verh - V - 13br 
____________________________ 

Nesser, Håkan / De levenden en 
de doden in Winsford 
 
Een Zweedse vrouw verblijft enkele 
maanden in Engeland terwijl haar 
man, een auteur, in Polen is 
Amsterdam : De Geus, 2016 
Vertaling van: Levande och döda i 

Winsford. - Stockholm : Albert 
Bonniers Förlag, ©2013 
t311417 dete - V - 15br 
____________________________ 

Neville, Stuart / Het bloed kruipt 
 
Twee broers komen vrij nadat ze de 
straf wegens moord op hun 
pleegvader, die ze op twaalf- en 
veertienjarige leeftijd pleegden, 
hebben uitgezeten. 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2016 
Vertaling van: Those we left behind. 
- Londen : Harvill Secker, 2015 
t310248 thri - V - 16br 
____________________________ 

Niedekker, Donald / Oksana 
 
Het levensverhaal van een 
Oekraïense vrouw 
Amsterdam : Koppernik, 2016 
t308822 psyc biog - V - 7br 
____________________________ 

Niven, Jennifer / Waar het licht is 
 
Violet en Finch (17, afwisselend ik-
figuur) ontmoeten elkaar boven op 
de klokkentoren van school. Allebei 
overwegen ze er vanaf te springen. 
Finch leert Violet opnieuw van het 
leven te genieten. Maar lukt hem 
dat zelf ook? Vanaf ca. 15 jaar. 
Amsterdam : Moon, 2015 
Vertaling van: All the bright places. - 
Random Hous, 2015 
t309459 psyc - V J D - 13br 
____________________________ 

Noordervliet, Nelleke / Aan het 
eind van de dag 
 
Katharina Donker kijkt naar haar rol 
als dochter, echtgenote, vriendin, 
politica, publiek figuur. En moeder. 
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Ze ontmaskert leugens en illusies 
die zij en haar generatiegenoten 
hebben aangehangen en maakt de 
rekening op van een leven van 
goede bedoelingen en tragische 
uitkomsten. 
Amsterdam : Uitgeverij Augustus, 
Atlas Contact, 2016 
t310021 psyc - V - 17br 
____________________________ 

Noort, Saskia / Huidpijn 
 
Als BN'er Anne Koster verlaten 
wordt door haar minnaar is dat 
smullen voor de media, zeker als 
deze man ook nog eens verdwijnt 
en zij de belangrijkste verdachte is. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2016 
t307755 thri - V - 13br 
____________________________ 

Nors, Dorthe / Karateslag 
 
Bundel met verhalen. Ook is de 
bezwerende poëtische novelle 
Minna zoekt oefenruimte 
toegevoegd. In dit verhaal 
onderzoekt Nors op uiterst originele 
en speelse wijze onze worsteling 
met liefde en relaties. 
Amsterdam : Uitgeverij Podium, 
2016 
t306902 verh - V - 8br 
____________________________ 

Nothomb, Amélie / De misdaad 
van graaf Neville 
 
Een berooide edelman dreigt op 
een tuinfeest, georganiseerd voor 
zijn dochter, een moord te plegen. 
Amsterdam : Xander Uitgevers, 
2016 
Vertaling van: Le crime du comte 
Neville. - Parijs : Albin Michel, 
septembre 2015 

t309999 psyc - V - 4br 
____________________________ 

Offill, Jenny / De laatste dingen 
 
Een 8-jarig meisje groeit op met 
twee bijzondere ouders. 
Amsterdam : De Geus, 2016 
Vertaling van: Last things. - Londen 
: Bloomsbury, 1999 
t311424 kind - V - 8br 
____________________________ 

Oliva, Alexandra / De laatste 
deelnemer 
 
Een jonge vrouw doet mee aan een 
survival-tv-programma en komt er 
alleen voor te staan terwijl het 
programma steeds extremer wordt. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2016 
Vertaling van: The last one. - New 
York : Ballantine Books, 2016 
t310244 thri - V - 18br 
____________________________ 

Oosterhoff, Tonnus / Op de rok 
van het universum 
 
Centraal thema is de relatie tussen 
mens en dier, verwoord in bizarre, 
soms geestige maar ook 
surrealistische teksten. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 
december 2015 
t309284 dier psyc - V - 19br 
____________________________ 

Oosterhuis, Huub / Wolf en Lam 
 
Verhalen met onder meer dood, 
liefde, familie, vriendschappen, 
zonden en religie als thema. 
Utrecht : Ten Have, 2016 
t308824 verh lite - V - 8br 
____________________________ 
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Pamuk, Orhan / Dat vreemde in 
mijn hoofd 
 
Het leven van een straatventer in 
Istanbul speelt zich af tegen de 
achtergrond van grote 
veranderingen in Turkije. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2016 
Vertaling van: Kafamda Bir Tuhaflik. 
- Istanbul : Yapi Kredi Yayinlari, 
2013 
t308823 fami lief lite - V - 35br 
____________________________ 

Parr, Delia / De keuze van de 
vroedvrouw 
 
Als Martha Cade, vroedvrouw in het 
Pennsylvania van rond 1830, er 
achter komt dat een van haar 
patiënten door haar man wordt 
mishandeld, zet ze alles op alles om 
haar te beschermen. Vervolg op: 
t306912 Wordt gevolgd door: 
t312292 
Wijk bij Duurstede : Uitgeverij de 
Parel, 2016 
Vertaling van: The midwife's choice. 
- Grand Rapids, Michigan : Bethany 
House, 2003 
t309128 hist prot - V - 16br 
____________________________ 

Parr, Delia / De vroedvrouw van 
Trinity 
 
Martha Cade, vroedvrouw in het 
Pennsylvania van 1830, krijgt met 
meerdere beproevingen te maken, 
die haar doen beseffen dat ze 
alleen door haar geloof en de 
daarbij horende hoop staande kan 
blijven. Wordt gevolgd door: 
t309128 
Wijk bij Duurstede : Uitgeverij de 
Parel, 2016 
Vertaling van: The midwife's tale. - 

Grand Rapids, Michigan : Bethany 
House, 2002 
t306912 hist prot - V - 16br 
____________________________ 

Patterson, James / Zoo 
 
Dieren worden plotseling, 
wereldwijd, moorddadig agressief 
tegen mensen, wier eind nabij lijkt. 
Amsterdam : Cargo, 2016 
Vertaling van: Zoo. - Londen : 
Century, 2012 
t309860 thri sfic - V - 16br 
____________________________ 

Pérez-Reverte, Arturo / 
Schaduwtango 
 
In de relatie van een professionele 
danser en elegante oplichter met 
een mysterieuze vrouw spelen de 
tango en spionagekwesties een 
grote rol. 
Amsterdam : Wereldbibliotheek, 
2015 
Vertaling van: El tango de la 
Guardia Vieja. - Madrid : Alfaguara, 
2012 
t311423 thri - V - 21br 
____________________________ 

Petterson, Dita / Op zoek naar 
Gabriël 
 
Twee hartsvriendinnen maken 
onverwachte situaties mee doordat 
beiden een relatie met een 
getrouwde man hebben. 
Amsterdam : Uitgeverij Gopher, 
2015 
t309644 humo lief - V - 17br 
____________________________ 

Pointl, Frans / Zonder rampspoed 
valt er niets te melden 
 
Verhalen en brieven van de 
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schrijver die bekend is om zijn 
onbarmhartige proza over de 
verschrikkingen van een 
verpleeghuis, lichamelijke 
aftakeling, impotentie en een ziekte 
die hem in een rolstoel deed 
belanden. 
Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar, 
2016 
t308960 verh biog - V - 3br 
____________________________ 

Preston, ... / Scharlaken kust 
 
De schijnbaar eenvoudige zaak van 
de diefstal van een kostbare 
wijncollectie die FBI-agent 
Pendergast op zich neemt, leidt tot 
een grootscheeps onderzoek naar 
enkele moorden en hekserij. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2016 
Vertaling van: Crimson shore. - New 
York : Grand Central Publishing, 
2015. - (Special Agent Pendergast 
Series  
t307664 thri - V - 17br 
____________________________ 

Prins, Sarah / Holland House 
 
Een jonge journaliste onthult de 
duistere kant van Rio de Janeiro, 
terwijl de Olympische Spelen op het 
punt staan te beginnen. 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2016 
t308402 thri - V - 14br 
____________________________ 

Quartier, Thomas / Kiemcellen 
 
De gemeenschappen die monniken 
vormen, evenals andere 
gemeenschappen die monastiek 
geïnspireerd zijn, zou je als 
kiemcellen kunnen opvatten. In dit 

boek verwoordt Thomas Quartier 
zijn verkenningstocht naar 
monastiek engagement. 
Heeswijk : Berne Media, uitgeverij 
abdij van berne, 2016 
t311383  - V - 12br 
____________________________ 

Raab, Thomas / Stil 
 
Nadat een jongen met een 
overgevoelig gehoor heeft 
meegemaakt hoe zijn moeder 
zichzelf verdronk, gelooft hij dat 
mensen die een miserabel leven 
leiden gelukkig kunnen worden in 
de dood en dat hij de plicht heeft 
hen daarbij te helpen. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, mei 2016 
Vertaling van: Still. - München : 
Droemer Verlag, 2014 
t310335 psyc thri - V - 15br 
____________________________ 

Reen, van, Ton / De verdwenen 
stad 
 
Als een jonge advocaat naar zijn 
werk gaat, lijkt Roermond, de stad 
waar hij werkt, te zijn verdwenen. 
Haarlem : In De Knipscheer, 2016 
t308440 lite - V - 6br 
____________________________ 

Reichl, Ruth / Verrukkelijk! 
 
Als het culinaire blad waarvoor ze 
werkt ophoudt te bestaan, blijft een 
meisje achter in het gebouw om de 
klachtentelefoon te beantwoorden. 
Bij toeval ontdekt zij een bibliotheek 
met een geheime kamer. 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2015 
Vertaling van: Delicious!. - New 
York : Random House, 2014 
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t308818 niet - V - 21br 
____________________________ 

Rein, Heinz / De slag om Berlijn 
 
Een groepje ondergedoken 
verzetsstrijders en een deserteur in 
Berlijn proberen in 1945 het vege lijf 
te redden ondanks de voortdurende 
bombardementen en beschietingen 
van de naderende Russen. 
Amsterdam : Lebowski Publishers, 
2016 
Vertaling van: Finale Berlin. - 
Frankfurt am Main : Schöffling & 
Co. Verlachsbuchhandlung GmbH, 
2015. - Oorspronkelijke uitgave: 
Berlin : Dietz Verlag, 1947 
t307352 oorl - V - 38br 
____________________________ 

Riddle, A.G. / De oorsprong 
 
Dr. Kate Warner en antiterreur 
specialist David Vale gaan de strijd 
aan met de duistere organisatie de 
Immari die beweert dat de 
mensheid toe is aan een volgende 
stap in de evolutie. Wordt gevolgd 
door: t312500 
Amsterdam : Boekerij, 2016 
Vertaling van: The Atlantis Gene. - 
2013 
t310247 sfic - V - 27br 
____________________________ 

Riessen, van, Joop / Moord op de 
tramhalte 
 
Als in Amsterdam een journaliste 
wordt vermoord, leidt het onderzoek 
van Anne Kramer en haar team 
naar gebeurtenissen in de Tweede 
Wereldoorlog. 
Amsterdam : De Kring, 2016 
t309517 dete - V - 12br 
____________________________ 

Rijn, van, Linda / Zeezicht 
 
Tijdens een vakantie aan zee wordt 
Anouk met een drama 
geconfronteerd. 
Baarn : Uitgeverij Marmer, april 
2016 
t306773 thri - V - 11br 
____________________________ 

Rimmer, Kelly / Ik zonder jij 
 
Als een rustige marketingman 
verliefd wordt op een alternatieve 
milieurechtadvocate beantwoordt zij 
zijn gevoelens terughoudend omdat 
ze een groot geheim met zich 
meedraagt. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2016 
Vertaling van: Me without you. - 
Ickenham : Boukouture, 2014 
t307692 lief - V - 17br 
____________________________ 

Robinson, Peter / 
Slachthuisblues 
 
Een vreemde vlek in een verlaten 
hangar, twee verdwenen 
jongemannen en een gestolen 
tractor blijken in de loop van een 
onderzoek steeds meer met elkaar 
te maken te hebben. 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2016 
Vertaling van: Abattoir blues. - 
London : Hodder & Stoughton, 2014 
t308441 dete - V - 21br 
____________________________ 

Rollins, James / Bloedlijn 
 
Wanneer de zwangere dochter van 
de Amerikaanse president wordt 
ontvoerd door Somaliërs, probeert 
een Sigma Force team haar te 
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bevrijden. 
Amsterdam : Luitingh-Sijthoff, 2013 
Vert. van: Bloodline. - London : 
Orion Books, 2013 
t307665 thri - V - 24br 
____________________________ 

Römer, Peter / De Cock en de 
zoete wraak 
 
Rechercheur De Cock en zijn 
collega Vledder krijgen te maken 
met de moord op een man die pas 
uit de gevangenis is vrijgekomen. 
Utrecht : De Fontein, september 
2016 
t309470 dete - V - 7br 
____________________________ 

Roobol, Femke / Tulpenliefde 
 
Als in 1636 een getalenteerde 
Haarlemse schilderes het 
huwelijksaanzoek van een minder 
getalenteerde schilder aanneemt, 
heeft dat grote gevolgen. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2016 
t309991 hist - V - 13br 
____________________________ 

Rooney, Jennie / Rode liefde 
 
Een Britse natuurkundige uit 
Cambridge is 85 jaar als ze 
ontmaskerd wordt als Sovjet-spion. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2014 
Vertaling van: Red Joan. - London : 
Chatto & Windus, 2013 
t307887 spio - V - 16br 
____________________________ 

Rosenfeldt, Hjorth / De test 
 
Psycholoog en profielschetser 
Sebastian Bergman helpt mee met 
een onderzoek naar een 
seriemoordenaar die 
mediapersoonlijkheden als 

slachtoffer kiest. Vervolg op: 
t299335 
Amsterdam : Cargo, 2016 
Vertaling van: De underkända. - 
Stockholm : Norstedts, 2015. - 
(Sebastian Bergman  
t308561 thri - V - 19br 
____________________________ 

Ross / Zwarte weduwe 
 
Het Special Force-team van de 
NAVO-veiligheidsdienst wordt 
ingezet om een eind te maken aan 
aanslagen van zelfmoordterroristen 
in heel Europa. 
Amsterdam : Cargo, 2016 
t308663 thri - V - 14br 
____________________________ 

Rotenstreich, Mirjam / De 
stalkster 
 
Een jonge wetenschapster krijgt 
een relatie met een rechercheur 
Amsterdam : De Geus, 2016 
t308759 psyc - V - 10br 
____________________________ 

Russo, Richard / Empire Falls 
 
Het leven van twee families in een 
dorp in het noorden van de 
Verenigde Staten. 
Amsterdam : Signatuur, 2016 
Vertaling van: Empire Falls. - New 
York : Knopf, 2001 
t307179 soci - V - 36br 
____________________________ 

Sahadat, Ianthe / Drijfhout 
 
Als een 31-jarige vrouw na een 
mislukte relatie naar Thailand 
vertrekt om gemoedsrust te zoeken, 
ontmoet ze daar een Amerikaan 
van wie zij de opdracht krijgt 
undercover naar India te gaan. 
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Amsterdam : Prometheus, 2016 
t308695 psyc - V - 15br 
____________________________ 

Santos, Care / Verlangen naar 
chocolade 
 
Drie vrouwen in Barcelona, uit drie 
verschillende eeuwen, hebben een 
passie voor chocolade en hebben 
elk dezelfde porseleinen kan om 
chocolade uit te schenken in hun 
bezit. 
Amsterdam : Wereldbibliotheek, 
2016 
Vertaling van: Deseo de chocolate. 
- Barcelona : Planeta de Libros, 
2014 
t308177 hist - V - 17br 
____________________________ 

Scherstra, Martin / Adempauze 
 
Een blogster ontmoet tijdens een 
verblijf op Schiermonnikoog een 
schrijver wiens boek ze heeft 
afgekraakt, maar blijkt hem 
gaandeweg wel een heel leuke man 
te vinden. 
Utrecht : Uitgeverij Zomer & 
Keuning, 2016 
t310297 lief - V - 12br 
____________________________ 

Schoon, Mary / Belofte aan een 
moeder 
 
Als een jonge vrouw zich als 
huishoudster aanbiedt op een 
boerderij waar vier vrijgezelle broers 
wonen, besluiten zij de belofte aan 
hun overleden moeder om nooit een 
vrouw op de boerderij toe te laten, 
te verbreken. 
Utrecht : Uitgeverij Zomer & 
Keuning, 2016 

t309293 strk fami - V - 12br 
____________________________ 

Schouten, Martin / Den Haag 
 
Max Drooglever, inspecteur bij de 
politie Haaglanden, raakt 
persoonlijk betrokken bij een 
moordzaak. 
Amsterdam : Gibbon 
Uitgeefagentschap, 2015 
t306917 dete - V - 9br 
____________________________ 

Seskis, Tina / Een stap te ver 
 
Een vrouw verlaat plotseling haar 
familie in Manchester en begint een 
totaal ander leven in Londen, waar 
ze haar identiteit geheim houdt. 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2016 
Vertaling van: One step too far. - 
Londen : Michael Joseph, 2014 
t311419 thri - V - 12br 
____________________________ 

Siebelink, Jan / Dons 
 
Henk Wielakker blikt in het 
bejaardenhuis terug op bepalende 
momenten in zijn leven. 
Ede : Siebelink, 2016 
t308958 psyc - V - 1br 
____________________________ 

Sietsma, Anne / De weg naar huis 
 
Willemijn en Derk gaan na tien jaar 
nog steeds verschillend om met het 
verlies van hun toen 10-jarige zoon. 
Utrecht : Uitgeverij Zomer & 
Keuning, 2016 
t309294 prot fami - V - 12br 
____________________________ 



 

 

34 

Simenon, Georges / Maigret en 
het dode meisje 
 
Als een jonge vrouw dood wordt 
gevonden in een uitgaanswijk van 
Parijs speurt commissaris Maigret 
onvermoeibaar naar haar identiteit 
en leefomstandigheden. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2016 
Vertaling van: Maigret et la jeune 
morte. - Paris : Presses de la Cité, 
1954. - (Maigret  
t308472 dete - V - 7br 
____________________________ 

Singer, Randy / Dodelijk complot 
 
Nadat een jongetje is overleden 
omdat zijn ouders vanwege hun 
geloof weigerden hem naar een 
ziekenhuis te brengen, worden ze 
aangeklaagd voor doodslag. 
Hoornaar : Gideon, juni 2016 
Vertaling van: Dying declaration. - 
2009 
t309298 thri prot - V - 24br 
____________________________ 

Slaughter, Karin / Verborgen 
 
Verborgen is de ongekend 
spannende terugkeer van de Queen 
of Crime naar haar populairste 
serie, met Will Trent in de hoofdrol. 
Amsterdam : HarperCollins, 2016 
Vertaling van: The kept woman. - 
London : Random House, 2016 
t307351 thri - V - 24br 
____________________________ 

Slot, Pauline / Dood van een 
thrillerschrijfster 
 
Een schrijfcoach ontvangt op een 
landgoed in Griekenland acht 
gasten voor een schrijfretraite, 
onder andere een bekend 

thrillerschrijfster. Zij wordt op een 
gegeven moment dood 
aangetroffen. 
Amsterdam : Uitgeverij De 
Arbeiderspers, 2016 
t307335 thri - V - 9br 
____________________________ 

Smit, Susan / De eerste vrouw 
 
Het liefdesverhaal van de 
Amerikaanse zangeres Geraldine 
Farrar (1882-1967) en de 
Nederlandse acteur Lou Tellegen 
(1881-1934), die allebei furore 
maakten in de wereld van toneel, 
opera en stomme film. 
Amsterdam : Lebowsk Publishers, 
2016 
t309889 lief hist - V - 14br 
____________________________ 

Smith, Wilbur / Roofdier 
 
De vrouw van Hector Cross is 
vermoord, zijn bedrijf verwoest, het 
is tijd voor wraak. Cross schuwt 
geweld niet, maar deze keer heeft 
hij een tegenstander die zowel 
gevaarlijk als uitgekookt is. Vervolg 
op: t286571 
Amsterdam : Xander, 2016 
Vertaling van: Predator. - Londoe : 
HarperCollins Publishers, 2016 
t308404 avon - V - 22br 
____________________________ 

Snel, Patricia / De violiste 
 
Als haar echtgenoot van moord 
wordt verdacht, heeft dat zijn 
weerslag op de carrière van 
topvioliste Amber Kaufmann en 
neemt zij het heft in eigen hand om 
de waarheid te achterhalen. 
Amsterdam : The House of Books, 
2016 
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t307668 thri - V - 16br 
____________________________ 

Snijder, Philip / Bloed krijg je er 
nooit meer uit 
 
Wanneer een man een roman 
schrijft over de volksbuurt waar hij 
vandaan komt, overlijdt onverwacht 
zijn jongere zus, wat hem dwingt 
om in het reine te komen met het 
milieu waaraan hij zich ontworsteld 
dacht te hebben. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2016 
t310324 psyc - V - 10br 
____________________________ 

Spijker, Rita / Renate 
 
Renate staat op een keerpunt in 
haar leven. Ze heeft aanwijzingen 
dat haar man vreemdgaat met een 
collega, haar twee kinderen uit haar 
eerste huwelijk zijn de deur uit en 
op haar werk in een hospice kan ze 
zich maar moeilijk concentreren. 
Vervolg op: t231200 
Baarn : Uitgeverij Marmer, oktober 
2016 
t310129 fami vrou - V - 10br 
____________________________ 

Spit, Lize / Het smelt 
 
Nadat zij tijdens haar puberteit 
traumatische gebeurtenissen met 
twee jongens heeft meegemaakt, 
keert een jonge vrouw jaren later 
terug naar haar geboortedorp met 
een plan voor een soort wraak en 
een blok ijs in de achterbak van 
haar auto. 
Amsterdam : Das Mag, 2016 
t308605 psyc - V - 18br 
____________________________ 

Spoor, Hendrickje / Vader en 
dochter 
 
Autobiografisch relaas van de 
relatie van schrijfster met haar 
verafgode vader, de journalist 
André Spoor. 
Amsterdam : Uitgeverij Balans, 
2015 
t307812 biog psyc - V - 16br 
____________________________ 

Steel, Danielle / Pluk de dag 
 
Een moeder van drie kinderen, die 
pas weduwe is geworden, raakt 
bevriend met een bekende 
countryzanger wat door haar 
kinderen niet geaccepteerd wordt 
zo kort na het overlijden van hun 
vader. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2016 
Vertaling van: Country. - Londen : 
Bantam Press, 2015 
t308625 lief - V - 16br 
____________________________ 

Stevens, Chevy / Zusjes 
 
Drie Canadese zussen worden na 
autopech gevangen gehouden door 
twee broers 
Amsterdam : Cargo, 2016 
Vertaling van: Those girls. - New 
York : St. Martins' Press, 2015 
t309519 thri - V - 18br 
____________________________ 

Swift, Graham / Moeders zondag 
 
Engeland, 1924: het 24-jarige 
dienstmeisje Jane gedraagt zich 
soms frivool maar is daadwerkelijk 
bezig met zelfontplooiing wat 
resulteert in een carrière als 
schrijfster. 
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Amsterdam : Hollands Diep, 2016 
Vertaling van: Mothering Sunday : a 
romance. - London : Simon & 
Schuster, 2016 
t307670 psyc - V - 6br 
____________________________ 

Tampke, Ilka / Dochter van Albion 
 
In het Keltische Engeland van de 
eerste eeuw probeert vondeling 
Ailia, die geen stamziel heeft, zich 
staande te houden. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2016 
Vertaling van: Skin. - London : 
Hodder & Stoughton, 2015 
t309520 hist - V - 19br 
____________________________ 

Taveirne, Lara / Hotel zonder 
sterren 
 
Een vrouw en haar vroegere vriend 
spreken af, hoewel ze beiden 
getrouwd zijn, een weekend samen 
door te brengen in een Portugees 
hotel. 
Amsterdam : Prometheus, 2015 
t307886 lite - V - 9br 
____________________________ 

Terrin, Peter / Yucca 
 
Verleden, heden en toekomst van 
verschillende personages komen 
samen in een intens en 
melancholisch verhaal over wie we 
zijn en wat we doen. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2016 
t311425 psyc - V - 13br 
____________________________ 

Theils, Lone / Fatale oversteek 
 
Nadat journaliste Nora Sand foto's 
ontdekt van twee al jaren geleden 
verdwenen meisjes komt ze op het 

spoor van een gevreesde 
seriemoordenaar. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2016 
Vertaling van: Pigerne fra 
Englandsbåden. - Lindhardt & 
Ringhof, 2015 
t310328 thri - V - 18br 
____________________________ 

Thomas, Julie / Rachels verzet 
 
Een Australische docent 
kunstgeschiedenis zoekt uit van wie 
de in het Hebreeuws geschreven 
brieven zijn die hij van zijn moeder 
heeft gekregen en stuit op een 
familiegeheim uit de Tweede 
Wereldoorlog. Vervolg op: t285984 
Utrecht : Voorhoeve, 2016 
Vertaling van: Rachel's legacy. - 
HarperCollins Publishers New 
Zealand, 2016 
t307210 jood lite - V - 16br 
____________________________ 

Timm, Christian / In de sporen 
van Columbus 
 
De auteur beschrijft een viertal 
reizen die hij gemaakt heeft door 
Latijns-Amerika. Net als in zijn 
eerdere boek De Dominicaanse 
impressies" treedt hij in de sporen 
van Columbus. Vervolg op: t295304 
's-Gravenhage : Timm, 2016 
t309027 reis verh - V - 6br 
____________________________ 

Tremayne, S.K. / Vuurkind 
 
Een jonge vrouw trouwt met een 
rijke, oudere weduwnaar 
Amsterdam : Prometheus, 2016 
Vertaling van: The fire child. - 
©2016 
t308802 thri - V - 18br 
____________________________ 
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Tupla M. / Klem 
 
Echtscheidingsadvocate Caro van 
Soerendonk raakt betrokken bij 
moordzaken als blijkt dat de 
slachtoffers haar visitekaartje bij 
zich hebben Vervolg op: t297086 
Laren (NH) : De Crime Compagnie, 
2016 
t308853 thri - V - 15br 
____________________________ 

Unger, Lisa / Inkt en bloed 
 
De naar het dorpje The Hollows 
gevluchte Finley treedt ongewild in 
de voetsporen van haar 
paranormale oma en moet een 
ontvoeringszaak oplossen. Ze gaat 
niet alleen de harde confrontatie 
met boze machten aan, maar ook 
met haar eigen spoken. 
Antwerpen : Manteau, 2016 
Vertaling van: Ink and bone. - New 
York : Simon & Schuster, 2016 
t308178 thri - V - 15br 
____________________________ 

Valeur, Erik / Schipbreuk van een 
leven 
 
Als de 90-jarige moeder van de 
Deense premier is ontvoerd, blijken 
twee mensen die met elkaar bij een 
vuurtoren aan de praat raken, haar 
vroeger gekend te hebben. 
Amsterdam : Cargo, 2016 
Vertaling van: Logbog fra et 
livsforlis. - Kopenhagen : Politikens 
Forlag, 2015 
t309861 thri - V - 27br 
____________________________ 

Van Alkemade, Kim / Weesmeisje 
nr. 8 
 
Een verpleegster krijgt een oude 

vrouwelijke arts als patiënt, die haar 
als klein kind in het weeshuis waar 
zij opgroeide heeft gebruikt als 
proefpersoon, met blijvende 
gevolgen. 
Amsterdam : HarperCollins, 2016 
Vertaling van: Orphan nr. 8. - New 
York, NY : HarperCollinsPublishers 
LLC, 2015 
t310249 hist - V - 19br 
____________________________ 

Vandermeeren, Hilde / Stille 
grond 
 
Dertig jaar nadat een van haar 
oudere tweelingzussen spoorloos is 
verdwenen, gaat Eve op onderzoek 
uit. 
Amsterdam : Q, 2015 
t307890 thri - V - 11br 
____________________________ 

Vantoortelboom, Jan / De man 
die haast had 
 
Leon ziet als klein kind zijn oppas 
Elsie een val maken waardoor zij 
zwaar gehandicapt raakt. Hij 
bezoekt haar trouw elke zaterdag. 
Aanvankelijk omdat dat moet van 
zijn moeder, maar later omdat er 
tussen deze twee beschadigde en 
zwijgende mensen iets ontstaat: 
een verhouding van wederzijdse 
afhankelijkheid. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2015 
t307884 psyc - V - 4br 
____________________________ 

Vermeer, Suzanne / 
Lawinegevaar 
 
Advocate Chantal Donkers breekt 
definitief door als succesvol 
strafrechtadvocate na het winnen 
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van een spraakmakende zaak die 
veel media-aandacht genereert. 
Maar tijdens een skivakantie raakt 
haar nichtje zwaar gewond. 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2016 
t310264 thri - V - 15br 
____________________________ 

Verweij, Geertrude / Alleen is 
maar alleen 
 
De te hard werkende Celeste heeft 
totaal geen tijd voor haar zoon van 
twaalf die daarom liever bij zijn 
tante is. 
Arnhem : Ellessy Relax, 2016 
t310302 lief fami - V - 9br 
____________________________ 

Vigan, de, Delphine / Het ware 
verhaal van haar en mij 
 
Na het schrijven van een bestseller 
zit de schrijfster zelf op dood spoor 
totdat ze kennismaakt met L., een 
charismatische en sensuele vrouw 
die haar beïnvloedt. 
Amsterdam : De Geus, 2016 
Vertaling van: D'après une histoire 
vraie. - Parijs : JC Lattès, 2015 
t310341 psyc - V - 14br 
____________________________ 

Vis, Jacob / Madame H. 
 
Een moordenares zweert wraak op 
Ben van Arkel, de politieman die 
verantwoordelijk was voor haar 
arrestatie. 
Arnhem : Ellessy Crime, 2016 
t307671 thri - V - 16br 
____________________________ 

Vis, Jacob / Merdeka! 
 
Verslag van de 
onafhankelijkheidsstrijd van de 

Indonesiërs na de Tweede 
Wereldoorlog. 
Schoorl : Uitgeverij Conserve, juli 
2016 
t310332 oorl indo - V - 16br 
____________________________ 

Visscher, de, Marielle / Ik jou ook 
 
Een jonge vrouw komt per toeval 
een lieve en mooie man tegen 
Amsterdam : Scelta Publishing, 
2016 
t309994 lief - V - 14br 
____________________________ 

Vlugt, van der, Simone / Toen het 
donker werd 
 
Sachas man wordt afgeperst door 
een criminele organisatie 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2016 
t309243 thri - V - 13br 
____________________________ 

Vogel Sawyer, Kim / Kans op 
verzoening 
 
Een jonge vrouw gaat op zoek naar 
haar biologische moeder, terwijl 
haar adoptiemoeder worstelt met 
gevoelens voor haar jeugdliefde en 
het geheim dat ze al jaren met zich 
meedraagt. Vervolg op: t305383 
Utrecht : Voorhoeve, 2016 
Vertaling van: When love returns. - 
Colorado Springs, Colorado : 
WaterBrook Press, 2015 
t308860 fami prot - V - 20br 
____________________________ 

Vreeswijk, Helen / Vermist 
 
Anouk, Liz, Ramona, Paul en Hugo 
gaan stage lopen op de Filipijnen 
waar ze verschillende 
kindertehuizen gaan bezoeken en 
sportlessen geven. Maar de meiden 
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worden ontvoerd en verkocht aan 
de Fugao-stam die een tekort aan 
vrouwen heeft. Vanaf ca. 15 jaar. 
Houten : Best of YA|Van Goor, 
2016 
t309754 thri - V J D - 11br 
____________________________ 

Vroom, Christophe / Blind & 
beeld 
 
Christophe Vroom, auteur en 
fotograaf, gaat in BLIND & BEELD 
op zoek naar antwoorden op vragen 
over blind zijn in een beeldgerichte 
wereld. Aan de hand van interviews 
met sterk uiteenlopende en vaak 
eigenzinnige gesprekpartners 
verkent hij de wereld van blinden, 
met als insteek hun perceptie van 
beeld. Hij vraagt hun ook een beeld 
te bedenken dat hij fotografisch zal 
vastleggen. 
Den Haag : Uitgeverij Komma, 2016 
t309874 blin verh - V - 7br 
____________________________ 

Waal, de, Simon / Nemesis 
 
In het huis van de officier van 
justitie wordt een belangrijke 
getuige in een zaak waar de officier 
aan werkt, vermoord. 
Amsterdam : Lebowski, 2016 
t308799 thri - V - 12br 
____________________________ 

Wageningen, van, Gerda / 
Onmogelijke liefde 
 
De tweelingzussen Suus en Sacha 
zoeken steun bij elkaar als ze in 
een roerige fase van hun leven 
zitten. 
Utrecht : Uitgeverij Zomer & 
Keuning, 2016 

t309862 fami - V - 11br 
____________________________ 

Wal, van der, Geke / Rob van 
Gennep 
 
Geke van der Wal schetst de 
Wassenaarse jeugd van Rob van 
Gennep, de verbanning uit het 
ouderlijk huis, zijn verlangen naar 
een artistiek leven, zijn 
samenwerking met Johan Polak, de 
symbiotische relatie met 
compagnon Jaap Jansen en zijn 
vrije liefdesleven.  
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, september 2016 
t309985 biog - V - 20br 
____________________________ 

Walsh, Dan / Wat de morgen 
brengt 
 
Wanneer een pasgetrouwd stel in 
1857 per stoomschip naar New 
York vaart, verliezen ze elkaar na 
een schipbreuk uit het oog. 
Apeldoorn : De Banier, 2012 
Vert. van: Deepest waters. - Grand 
Rapids, MI : Revell, 2011 
t307672 fami hist prot - V - 14br 
____________________________ 

Wander, Nelleke / Blijf niet 
omzien 
 
Een jonge vrouw kampt met de 
gevolgen van haar jeugd waarin 
haar vader haar liefdeloos 
behandelde. 
Apeldoorn : de Banier uitgeverij, 
2016 
t306914 fami prot chri - V - 8br 
____________________________ 
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Willett, Marcia / Brieven uit het 
verleden 
 
Aan het ongecompliceerde leven 
van een broer en zus, die na jaren 
teruggekeerd zijn naar hun ouderlijk 
huis in Cornwall, komt abrupt een 
einde als zij na 50 jaar ineens 
ansichtkaarten van een 
boosaardige halfbroer ontvangen. 
Amsterdam : Boekerij, 2015 
Vertaling van: Postcards from the 
past. - London : Bantam Press, 
2013 
t307114 fami - V - 14br 
____________________________ 

Williams, Julia / Haar droomtuin 
 
Een weduwnaar, een hovenier en 
een alleenstaande moeder, alle drie 
met problemen uit het verleden, 
werken samen bij het herstellen van 
een historische knooptuin. 
Amsterdam : HarperCollins, 2016 
Vertaling van: The summer season. 
- London : HarperCollins Publishers, 
2011 
t310003 lief - V - 18br 
____________________________ 

Winkels, Edwin / Het oog van de 
orkaan 
 
De geschiedenis van de familie 
Serpas die in 1778 van Tenerife 
naar het laatste eiland in de delta 
van de Mississippi emigreerde. 
Amsterdam : Uitgeverij Brandt, 
2016 
t309522 hist - V - 15br 
____________________________ 

Wisse, Clemens / Mooie Maartje 
van de molen 
 
De liefdes van twee 

molenaarskinderen voor een rijke 
boerendochter en -zoon lijken 
gedoemd te mislukken. 
Utrecht : Uitgeverij Zomer & 
Keuning, 2016 
t310098 strk - V - 10br 
____________________________ 

Wit, de, Eva / Een zomer in 
Frankrijk 
 
Als drie jonge vrouwen in de 
vakantie in Frankrijk gaan werken, 
gaat het in eerste instantie niet 
zoals ze verwacht hadden. 
Utrecht : Uitgeverij Zomer & 
Keuning, 2016 
t308567 lief - V - 15br 
____________________________ 

Witteman, Sylvia / Thuis mag ik 
niet meer zeuren 
 
Verzameling columns die eerder 
zijn verschenen in de Volkskrant. 
Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar, 
2016 
t310300 verh humo - V - 9br 
____________________________ 

Worth, Jennifer / Afscheid van de 
vroedvrouwen 
 
Memoires van een Engelse 
vroedvrouw die in de jaren vijftig en 
zestig werkte in de Londense 
Docklands sloppenwijken. Vervolg 
op: t289682 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2016 
Vertaling van: Farewell to the East 
End. - London : Weidenfeld & 
Nicholson, 2009 
t309493 soci waar - V - 18br 
____________________________ 
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Zeniter, Alice / Op een 
zondagochtend 
 
Drie generaties van een Hongaarse 
familie beleven vanuit hun huis 
naast de spoorbaan de bewogen 
geschiedenis van hun land. 
Amsterdam : Uitgeverij De 
Arbeiderspers, 2016 
Vertaling van: Sombre dimanche. - 
Parijs : Éditions Albin Michel, 2013 
t310282 fami - V - 11br 
____________________________ 

Zweers, Mariette / Maakbaar 
 
Een zakenvrouw ziet haar 
zorgvuldig opgebouwde bestaan 
instorten na het ontmoeten van een 
oude jeugdvriendin en de 
herinneringen die daardoor 
loskomen. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2016 
t309863 thri - V - 14br 
____________________________ 
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Informatieve boeken voor 
volwassenen 

Algemeen 

Jansen van Galen, John / De 
gouden jaren van het linkse 
levensgevoel 
 
Overzicht van de hoogtijdagen van 
het progressieve weekblad Vrij 
Nederland in de jaren zestig en 
zeventig. 
Amsterdam : Uitgeverij Balans, 
2016 
Met register 
t306972  - V - 32br 
____________________________ 

Kesselaar, Caroline / Die van 
Carrell 
 
Herinneringen van de schrijfster aan 
haar vader Rudi Carrell (1934-2006) 
die vanaf de jaren zestig 
bekendheid kreeg als showmaster 
in Duitsland. 
Den Haag : Uitgeverij West, 2016 
t307046 biog - V - 9br 
____________________________ 

Wijsbegeerte 

Buber, Martin / Ik en Jij 
 
Klassiek geworden beschouwing 
van de joodse wijsgeer (1878-1965) 
over onze mogelijke relaties tot 
mensen, de wereld en God. 
Utrecht : Erven J. Bijleveld, 2010 
Vertaling van: Ich und Du. - Leipzig 
: Insel-Verlag, 1923 
t306548  - V - 7br 
____________________________ 

Venmans, Peter / Amor mundi 
 
Filosofische essays over het thema 

'liefde voor de wereld' als aanvulling 
op actuele thema's als persoonlijk 
geluk en individualisering. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2016 
t308549  - V - 13br 
____________________________ 

Nadler, Steven / Spinoza 
 
Biografie van de Nederlandse 
filosoof (1632-1677). 
Amsterdam : Olympus, 2005 
Vert. van: Spinoza : a life. - 
Cambridge : Cambridge University 
Press, 1999 
t306557 biog filo - V - 33br 
____________________________ 

Spinoza / Ethica 
 
Hoofdwerk van de Nederlandse 
wijsgeer (1632-1677). 
Amsterdam : Wereldbibliotheek, 
1979 i.e. 1993 
t308556  - V - 17br 
____________________________ 

Nietzsche, Friedrich / Zo sprak 
Zarathoestra 
 
Visionaire spreuken van een 
gefingeerde Perzische wijsgeer. 
Utrecht : De Arbeiderspers, 2013 
Vert. van: Also sprach Zarathustra. - 
Vert. is gebaseerd op Kritische 
Studienausgabe  
t308553  - V - 17br 
____________________________ 

Safranski, Rüdiger / Arthur 
Schopenhauer 
 
Biografie van de Duitse filosoof 
(1788-1860). 
Amsterdam : Ooievaar, 1996 
Vert. van: Schopenhauer und die 
wilden Jahre der Philosophie : eine 
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Biographie. - München : Hanser, 
1987 
t306560 biog filo - V - 30br 
____________________________ 

Safranski, Rüdiger / Nietzsche 
 
Biografie van de Duitse filosoof 
(1844-1900). 
Amsterdam : Olympus, 2010 
Vert. van: Nietzsche : Biographie 
seines Denkens. - München : 
Hanser, 2000 
t306561 biog filo - V - 22br 
____________________________ 

Hoezo vrije wil? 
 
Artikelen vanuit uiteenlopende 
wetenschappelijke invalshoeken. 
Rotterdam : Lemniscaat, 2011 
t308548  - V - 22br 
____________________________ 

Monk, Ray / Ludwig Wittgenstein 
 
Biografie van de Oostenrijkse 
filosoof (1889-1951). 
Amsterdam : Prometheus, 2003 
Vert. van: Ludwig Wittgenstein : the 
duty of genius. - New York : The 
Free Press, 1990 
t311382 biog - V - 46br 
____________________________ 

Gilbert, Elizabeth / Big magic 
 
De kunst van creatief denken. 
Amsterdam : Cargo, 2015 
Vertaling van: Big magic : creative 
living beyond fear. - New York : 
Riverhead Books, 2015 
t309543  - V - 8br 
____________________________ 

Leede, de, Janneke / Geloof & 
geluk 
 
De auteur beschrijft veel manieren 
om geluk te ervaren. Oude 
christelijke leefregels blijken daarbij 
opvallend actueel en behulpzaam te 
zijn. 
Utrecht : uitgeverij Kok, 2016 
t307655  - V - 6br 
____________________________ 

Scheffer, Ellen / Licht op je 
levenspad, zicht op je zielsplan 
 
Als men weet met welk doel men 
naar de aarde is gekomen, valt 
voor- en tegenspoed makkelijker te 
begrijpen. 
Nijmegen : Eoscentra, 2014 
t311384  - V - 13br 
____________________________ 

Canetti, Elias / Het boek tegen de 
dood 
 
Notities van de Duitstalige schrijver 
en Nobelprijswinnaar voor de 
literatuur over de dood. 
Amsterdam : Uitgeverij de 
Arbeiderspers, 2016 
Met register 
Vertaling van: Das Buch gegen den 
Tod. - München : Carl Hanser 
Verlag, 2014 
t310338  - V - 17br 
____________________________ 

Godsdienst 

Besten, den, Leen / Van 
animisme tot ietsisme 
 
Geschiedenis van de dynamisch-
interactieve relatie tussen cultuur en 
religie in de West-Europese 
samenleving, gekarakteriseerd als 
een worsteling tussen rede en 
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religie. 
Amsterdam : Boom, 2007 
t311378  - V - 28br 
____________________________ 

Velde, van der, Paul / De oude 
Boeddha in een nieuwe wereld 
 
Bundeling van teksten over de 
verschillen en overeenkomsten 
tussen het traditioneel Aziatisch en 
het modern-westers boeddhisme. 
Nijmegen : Uitgeverij Vantilt, januari 
2016 
t306565  - V - 23br 
____________________________ 

Vademecum van de islam 
 
Verklarende lijst van namen en 
begrippen die verband houden met 
de islam. 
Budel : DAMON, 2016 
t306552  - V - 12br 
____________________________ 

Schaik, van, Carel / Het oerboek 
van de mens 
 
Gewapend met de laatste inzichten 
uit de cognitiewetenschappen, de 
ontwikkelingsbiologie, de 
archeologie en de 
godsdienstgeschiedenis zijn 
biologisch antropoloog Carel van 
Schaik en historicus Kai Michel op 
reis gegaan door het boek der 
boeken, de Bijbel, van de Hof van 
Eden tot de heuvels van Jeruzalem. 
Ze ontdekken verrassende 
betekenissen in oude, soms 
raadselachtige geschiedenissen en 
komen tot een nieuwe visie op de 
culturele ontwikkeling van de mens 
sinds het begin van onze 
beschaving. 
Amsterdam : Uitgeverij Balans, 

maart 2016 
Oorspronkelijke titel: The good book 
of human nature : an evolutionary 
reading of the Bible. - Basic Books, 
2016 
t308551  - V - 33br 
____________________________ 

Kuijer, Guus / De Bijbel voor 
ongelovigen 
 
Navertelling van enige verhalen uit 
het Oude Testament. Vervolg op: 
t302982 Wordt gevolgd door: 
t313765 
Amsterdam : Athenaeum-Polak & 
Van Gennep, 2016 
t307375 bybl verh - V - 17br 
____________________________ 

Heyer, den, C.J. / Paulus 
 
Beeld van het leven van de apostel 
Paulus, een controversieel, 
gecompliceerd, erudiet en intelligent 
mens, maar ook gepassioneerd en 
emotioneel, flexibel en praktisch. Hij 
leefde in twee werelden, de joodse 
en de Griekse. In zijn brieven 
getuigt hij van zijn visie op kerk en 
maatschappij en de plaats van 
mannen en vrouwen daarbinnen. 
De auteur probeert antwoord te 
vinden op vragen die mensen al 
eeuwenlang bezig houden: ging 
Paulus te ver in zijn uitlatingen, 
verloochende hij zijn joodse 
achtergrond en waarom is Paulus al 
vanaf het ontstaan van de 
christelijke kerk een struikelblok? 
Zoetermeer : Meinema, 1998 
t308544 biog - V - 17br 
____________________________ 
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Brink, van den, G.; Kooi, van der, 
C. / Christelijke dogmatiek 
 
Overzicht van de christelijke 
geloofsleer vanuit een protestantse 
optiek. 
Zoetermeer : Boekencentrum, 2012 
t311373  - V - 67br 
____________________________ 

Akker, van den, Nico K.; Nissen, 
Peter J.A. / Wegen en 
dwarswegen 
 
Wegen en dwarswegen brengt op 
boeiende wijze de geschiedenis van 
tweeduizend jaar christendom in 
beeld. De auteurs, Nico van den 
Akker en Peter Nissen, nemen de 
lezer mee vanaf het moeizame 
begin in het Romeinse rijk, de 
kerkvaders en de pausen, via de 
bloei van de Katholieke Kerk in de 
Middeleeuwen en de kruistochten, 
tot de Hervorming in de nieuwe tijd, 
de scheuringen, de verbreiding over 
de wereld en de secularisatie in de 
westerse wereld van vandaag. 
Amsterdam : Boom, 1999 
Gew. en uitgebr. voortz. van: 
Doortocht / N.K. van den Akker. - 
Amsterdam : Meulenhoff, 1988 
t311375  - V - 23br 
____________________________ 

Muth, Ekkehard / De rijkdom van 
het ritueel 
 
Liturgische studie door de 
protestantse predikant. Rituelen 
worden vaak gezien als onnodige 
franje die van de inhoud afleiden. 
Dit boek laat zien dat zij juist een 
dimensie toevoegen aan de inhoud, 
die een op het woord gerichte 
liturgie niet kan ontsluiten. De 
auteur pleit voor een liturgie die het 

symbolisch bewustzijn prikkelt en 
open houdt. 
Kampen : Kok, 2009 
Met lit. opg 
t306845  - V - 8br 
____________________________ 

Hauerwas, Stanley / Zalig de 
zachtmoedigen 
 
Dit fascinerende boek gaat over de 
alternatieve manier van leven die 
gestalte krijgt in De Ark, een 
gemeenschap waar mensen met en 
zonder verstandelijke beperking 
samenleven. Jean Vanier - stichter 
van De Ark - vertelt over zijn 
verstandelijk beperkte vrienden en 
over de manier waarop zij zijn leven 
veranderd hebben. Ze hebben hem 
geleerd om geduld te betrachten, 
vrede te zoeken, trouw te blijven. 
Zoetermeer : Boekencentrum, 2016 
Vertaling van: Living gently in a 
violent world : the prophetic witness 
of weakness. - IVP Books, 2008 
t306554  - V - 5br 
____________________________ 

Paas, Stefan / Vreemdelingen en 
priesters 
 
Is het mogelijk om vast te houden 
aan de missionaire kern van het 
christelijk geloof en tegelijk serieus 
te nemen dat maar weinig mensen 
in Nederland het christelijk geloof 
de moeite waard vinden? 
Zoetermeer : Uitgeverij 
Boekencentrum, november 2015 
t306558  - V - 18br 
____________________________ 

Velde, te, Rudi / Tussen geloof en 
ongeloof 
 
Hoe moeten we dit grijze 
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tussengebied tussen geloof en 
ongeloof duiden? Wat heet nog 
geloven als we niet langer in God 
geloven? Gaat het nieuwe geloven 
niet mank aan vormloosheid, gaat 
er niet iets wezenlijks verloren bij 
alle nadruk op beleving en gevoel? 
Een aantal visies op een rij. 
Nijmegen : Valkhof Pers, 2015 
t306564  - V - 10br 
____________________________ 

Bernardus / Tempeliers 
 
Eerbetoon door de middeleeuwse 
theoloog (ca. 1090/91-1153) aan de 
toen pas opgerichte orde van 
kruisvaarders. 
Budel : DAMON, 2015 
Vertaling van: Liber ad milites templi 
: de laude novae militiae. - 
Gebaseerd op de uitgave: Éloge de 
la nouvelle chevalerie. - Paris : Cerf, 
1990 
t306549  - V - 12br 
____________________________ 

Nuzzi, Gianluigi / De kruistocht 
 
Op basis van vertrouwelijke 
informatie waaronder zeer geheime 
documenten uit het Vaticaan zelf 
wordt beschreven hoe paus 
Franciscus de strijd aanbindt tegen 
corruptie en wie daarbij zijn 
vijanden zijn. 
Amsterdam : Uitgeverij Balans, 
2016 
Vertaling van: Via crucis. - 
Chiarelettere, 2015 
t307663  - V - 17br 
____________________________ 

Kooi, van der, Margriet / Het 
kleine meisje van de hoop 
 
Persoonlijke ervaringen van een 

ziekenhuispastor. Vervolg op: 
t260125 
Zoetermeer : Uitgeverij 
Boekencentrum, 2016 
t308103  - V - 9br 
____________________________ 

Hoek, J. / Gereformeerde 
spiritualiteit 
 
Overzicht van de kenmerken van 
het gereformeerde geloofsleven. 
Heerenveen : Groen, 2012 
t308543  - V - 14br 
____________________________ 

Radcliffe, Timothy / Waarom ik 
christen ben 
 
Beschouwingen over de actuele 
betekenis van het christendom en 
over de christelijke geloofsbeleving 
in de tegenwoordige samenleving, 
door de Britse dominicaan. 
Utrecht : Uitgeverij Kok, december 
2015 
Vertaling van: What is the point of 
being a Christian?. - London : 
Bloomsbury Publishing Plc, 2005 
t306559  - V - 16br 
____________________________ 

Speelman, Willem Marie / Zie dat 
ik ben 
 
Rode draad door dit boek is de 
naam van God, die zich 
geopenbaard heeft als de 
Aanwezige. Of en in hoeverre God 
bestaat is een vraag, maar Hij is 
hoe dan ook aanwezig, steeds 
weer, in alles wat wij zeggen en 
doen. 
Heeswijk : Berne Media, 2016 
t306562  - V - 9br 
____________________________ 
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Beek, van der, Ina / FEM! 
dagboek 
 
Bijbels dagboek voor vrouwen. 
Amsterdam : Ark Media, 2015 
t308545  - V - 6br 
____________________________ 

Sociale wetenschappen 

Habets, John / Waarde(n)volle 
wereld 
 
Oproep tot het ondersteunen van 
organisaties en initiatieven van 
mensen die bijdragen aan een 
wereld die duurzaam en 
toekomstbestendig is. Een 
waardenvolle wereld waarin 
iedereen meetelt en die niemand 
achterlaat. 
Tilburg : Stichting WereldDelen, 
2015 
t306553  - V - 12br 
____________________________ 

Koss, Johann Olav / Effect 
 
Beschrijving van een model voor 
communicatie in intermenselijke 
situaties, ook toepasbaar binnen 
bedrijven en in de sport. 
Delft : Elmar, april 2011 
t308547  - V - 15br 
____________________________ 

Akkerman, Stevo / Het klopt wel, 
maar het deugt niet 
 
In Het klopt wel, maar het deugt niet 
vraagt journalist Stevo Akkerman 
zich af of niet alleen de 
bankenwereld, maar de hele 
maatschappij een 'amoreel 
universum' is geworden. Onze 
samenleving zit vol gevaarlijke 
prikkels die ertoe leiden dat de 
persoonlijke moraal van 

medewerkers wordt opgeofferd aan 
de doelen van het bedrijf of de 
organisatie. 
Rotterdam : Lemniscaat, 2016 
t310133  - V - 5br 
____________________________ 

Gualthérie van Weezel, Tjerk / De 
bekentenis 
 
Toen de handel in derivaten bijna 
tot het failliet van Vestia leidde, 
biechtte Greeven de hele zaak op 
bij zijn vader en het OM. De 
bekentenis is het dramatische 
verhaal van Arjan Greeven. Hij 
vertelt over zijn werkwijze, de fees, 
de mores onder zakenbankiers en 
zijn nieuwe leven als taxichauffeur 
in Duitsland. Volkskrant-journalist 
Tjerk Gualthérie van Weezel 
baseert zich op vele interviews met 
Greeven, op e-mailcorrespondentie, 
de parlementaire enquête en 
gesprekken met sleutelfiguren. 
Amsterdam : Nieuw Amsterdam 
Uitgevers, 2015 
Met register 
t307336  - V - 18br 
____________________________ 

Bechtel, Guy / De vier vrouwen 
van God 
 
Historisch overzicht van de 
vrouwvijandige houding en 
vrouwenhaat van de christelijke 
(met name rooms-katholieke) kerk 
gedurende twintig eeuwen. 
Averbode : Averbode, 2001 
Vert. van: Les quatre femmes de 
Dieu : la putain, la sorcière, la 
sainte & bécassine. - Paris : Plon, 
2000 
t306545  - V - 23br 
____________________________ 
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Lakho, Hameeda / Help jezelf 
 
Verhalen van mensen die een zeer 
ingrijpende gebeurtenis 
meemaakten en deze een plaats in 
hun leven wisten te geven. 
Amsterdam : Xander, 2016 
t308434 waar - V - 10br 
____________________________ 

Teulings, Elisa / 'Haal mij hier 
weg!' 
 
Vijf jaar was de schrijfster toen zij 
en haar vijf jaar jongere broertje 
voor het eerst kennismaakten met 
haar pleegouders. Dit zou het begin 
zijn van jarenlange mishandeling, 
opsluiting en verwaarlozing. 
Amsterdam : Brave New Books, 
2016 
t309295 waar soci - V - 6br 
____________________________ 

Ekiz, Fidan / Hoe lang nog 
zwijgen 
 
Essay over het verloop van 
immigratie en assimilatie in 
Nederland in de afgelopen 
decennia. 
Amsterdam : Stichting Collectieve 
Propaganda van het Nederlandse 
Boek, 2016 
t308645  - V - 3br 
____________________________ 

Amerongen, van, Arthur / 
Brussel: Eurabia 
 
Autobiografisch relaas door de 
Nederlandse journalist van zijn 
zoektocht langs streng calvinisme, 
orthodoxe islam, drugs, alcohol en 
andere extreme ervaringen. 
Amsterdam : Fosfor, 2015 

t308734  - V - 12br 
____________________________ 

Hosken, Andrew / Waar angst 
regeert 
 
Chronologisch overzicht van het 
ontstaan, de groei en dreiging van 
Islamitische Staat (IS) aan de hand 
van getuigenverklaringen. 
Uithoorn : Karakter Uitgevers B.V., 
2016 
Vertaling van: Empire of fear. - 
Londen : Oneworld Publications, 
2015 
t308530  - V - 18br 
____________________________ 

Kasiki, Sophie / Niet zonder mijn 
zoon 
 
Een sociaal werkster uit Parijs die 
vanwege haar werk contact heeft 
met jongeren die naar Syrië zijn 
vertrokken, wordt zelf 
geïndoctrineerd en vertrekt met 
haar zoontje van vier naar Raqqa. 
Amsterdam : Xander, 2016 
Vertaling van: Dans la nuit de 
Daech. - Paris: Éditions Robert 
Laffont, 2016 
t308661 waar biog - V - 9br 
____________________________ 

Leiris, Antoine / Mijn haat krijgen 
jullie niet 
 
Dagboekaantekeningen van een 
Franse journalist die zijn vrouw 
heeft verloren bij de aanslag in het 
Bataclantheater in Parijs en 
achterblijft met hun anderhalf jaar 
oude zoontje, dat hij niet in haat 
tegen de daders wil laten 
opgroeien. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, mei 2016 
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Vertaling van: Vous n'aurez pas ma 
haine. - Parijs : Librairie Arthème 
Fayard, 2016 
t308835 waar - V - 3br 
____________________________ 

Economie 

Haring, Bas / Waarom cola 
duurder is dan melk 
 
Antwoorden op een aantal basale 
economische vragen, zonder 
economisch jargon. 
Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar, 
2016 
t307007  - V - 13br 
____________________________ 

Houts, van, George / Door de 
bank genomen 
 
Analyse van de oorzaken van de 
huidige financiële crisis, de rol van 
de banken daarbij en de gevaren 
van een toekomstige, soortgelijke 
crisis, mede in de vorm van 
gefingeerde dialogen tussen 
bestaande bankiers en 
belanghebbenden in de financiele 
wereld. 
Amsterdam : Q, 2016 
t309242  - V - 7br 
____________________________ 

Laurentien / Nog lang en gelukkig 
 
Commentaren en adviezen van 
kinderen aan leiders van nu, zoals 
politici en zakenlieden. 
Amsterdam : Prometheus, 2016 
t306881  - V - 8br 
____________________________ 

Luyten, Marcia / Het geluk van 
Limburg 
 
Aan de hand van een bewogen 

familiegeschiedenis wordt de glorie 
en ondergang van de Nederlandse 
mijnkoolindustrie in Limburg 
geschetst. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2015 
t307490 soci - V - 19br 
____________________________ 

Out, Henk Jan / Leve het 
geneesmiddel! 
 
In Leve het geneesmiddel! laat 
Henk Jan Out zien hoe 
geneesmiddelenontwikkeling echt in 
zijn werk gaat. Hij bespreekt actuele 
onderwerpen als 
belangenverstrengeling, 
transparantie, publicatie en kosten 
van onderzoek, marketing, 
rechtszaken en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Met als 
conclusie dat we blij mogen zijn dat 
deze industrie miljarden in 
onderzoek stopt. Dat 
farmaceutische bedrijven veel 
transparanter zijn dan we denken. 
Amsterdam : Prometheus, 2016 
t309495  - V - 16br 
____________________________ 

Hirsch Ballin, Ernst / Tegen de 
stroom 
 
Bijdragen aan de discussie over de 
politieke vormgeving van burger- en 
mensenrechten en de strijd tegen 
de sluipende afschaffing ervan in 
'benarde tijden'. 
Amsterdam : Em. Querido's 
Uitgeverij BV, 2016 
t308741  - V - 7br 
____________________________ 

Martijn, Maurits / Je hebt wél iets 
te verbergen 
 
Facebook weet bij wie je gisteren 
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op bezoek ging. De Belastingdienst 
zag hoe je er kwam. Apple hield bij 
hoe lang je er bleef. Samsung 
hoorde wat je er zei. En Google wist 
al dat je het van plan was. Drie 
onderzoeksjournalisten laten zien 
waarom privacy het meest 
bedreigde mensenrecht van onze 
tijd is. 
Amsterdam : de Correspondent, 
2016 
t309494  - V - 11br 
____________________________ 

Rechtswetenschap 

Ramkema, Harm / De gemeente 
 
Algemene informatie over de 
gemeente en de wijze waarop deze 
wordt bestuurd. 
Den Haag : ProDemos - Huis voor 
democratie en rechtsstaat, 2016 
1e druk: Leiden : Stichting 
Burgerschapskunde, 1982. - 
(Basisboek) 
t307752  - V - 3br 
____________________________ 

Schaap, Sybe / Rechtsstaat in 
verval 
 
Politiek-filosofische fundering van 
de democratische rechtsstaat. 
Budel : Damon, 2016 
t310340  - V - 29br 
____________________________ 

du-Bois, Anja / Nooit meer 
hetzelfde 
 
Persoonlijk relaas van de 
echtgenote van een van de ten 
onrechte veroordeelde verdachten 
in de Puttense moordzaak. 
Utrecht : De Fontein, januari 2016 
t306903 waar - V - 13br 
____________________________ 

Leistra, Gerlof / Biografie van de 
bajes 
 
De Bijlmerbajes in Amsterdam is de 
bekendste gevangenis van 
Nederland. De zes torenflats aan de 
rand van de Bijlmer spelen sinds de 
opening in 1978 een prominente rol 
in de penitentiaire geschiedenis. 
Door vraaggesprekken met allerlei 
betrokkenen, van gedetineerden, 
directie, geestelijk verzorgers en 
artsen tot bezoekers en advocaten, 
wordt de geschiedenis van deze 
instelling geschetst. 
Meppel : Just Publishers, 2016 
Met register 
t308816  - V - 17br 
____________________________ 

Spong, Gerard / De 
uitvaartverzorger 
 
Reconstructie van een 
moordonderzoek en het daarop 
volgende strafproces, waarbij een 
uitvaartverzorger ervan wordt 
beschuldigd zijn vrouw bij een auto-
ongeluk moedwillig te hebben laten 
verdrinken. 
Amsterdam : Uitgeverij Balans, 
2016 
t310342 dete - V - 17br 
____________________________ 

Holleeder, Astrid / Judas 
 
Judas speelt zich af tussen 2012 en 
het heden, en is doorspekt met 
flashbacks naar spraakmakende 
gebeurtenissen in het verleden. Het 
is een verbijsterende familiekroniek 
waarin Astrid Holleeder een 
onthutsend portret schetst van een 
gezin dat sinds 1983 het jaar van de 
Heineken-ontvoering alleen nog 
maar een achternaam heeft: 
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Holleeder. 
Amsterdam : Lebowski Publishers, 
2016 
t310110 biog fami waar - V - 25br 
____________________________ 

Stoker, Rob / 30 messteken 
 
Het is de nachtmerrie van alle 
ouders: je kind verliezen. Het 
overkwam Rob Stoker in 
werkelijkheid. Zijn dochter Kim werd 
door haar vriend Arjan op gruwelijke 
wijze vermoord. In een niets 
verhullend verhaal beschrijft hij de 
hel waar hij en zijn gezin doorheen 
zijn gegaan in de drie jaar volgend 
op de moord. 
Groningen : Uitgeverij Kleine Uil, 
2016 
t307669 waar - V - 6br 
____________________________ 

Psychologie - Occulte 
wetenschap 

Damasio, Antonio / Het zelf wordt 
zich bewust 
 
Beschrijving van het ontstaan en de 
aard van het menselijk bewustzijn 
als biologisch proces in de 
hersenen. 
Amsterdam : Wereldbibliotheek, 
augustus 2015 
Vertaling van: Self comes to mind. - 
2010 
t306550  - V - 26br 
____________________________ 

Bannink, Fredrike / Positieve 
psychologie 
 
Positieve psychologie gaat over de 
vraag hoe we het beste uit onszelf 
en anderen kunnen halen en 
optimaal kunnen functioneren. 
Amsterdam : Boom, 2016 

t310337  - V - 13br 
____________________________ 

Brinkmann, Svend / Standvastig 
 
Anti-zelfhulpboek met uitleg in 
zeven stappen waarom we niet 
altijd positief hoeven te denken, 
onze emoties vaker moeten 
negeren en de zoekocht naar ons 
innerlijke zelf verspilde moeite is en 
met een pleidooi voor stabiliteit, 
gemoedsrust en waardigheid. 
Amsterdam : Lev., 2016 
Vertaling van: Stå fast. - 
Kopenhagen : Gyldendal Business, 
2014 
t309241  - V - 8br 
____________________________ 

Draaisma, Douwe / Als mijn 
geheugen me niet bedriegt 
 
Sommige ervaringen zijn zo 
ingrijpend dat ze je niet alleen een 
andere toekomst geven, maar ook 
een ander verleden. Wat heeft al 
dat herschrijven en herzien te 
betekenen voor de betrouwbaarheid 
van onze herinneringen? En gáát 
het wel om die betrouwbaarheid? 
Kunnen herinneringen elkaar op 
verschillende momenten in je leven 
tegenspreken en toch beide waar 
zijn? 
Groningen : Historische Uitgeverij, 
2016 
t310322  - V - 11br 
____________________________ 

Monyer, Hannah / Ons geniale 
geheugen 
 
De onderwerpen, die besproken 
worden zijn, dromen, lucide 
dromen, herinnering en valse 
herinnering, het emotionele 
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geheugen, het geheugen bij 
ouderdom en het collectieve 
geheugen. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2016 
Vertaling van: Das geniale 
Gedächtnis. - München : Albrecht 
Knaus Verlag, 2015 
t309075  - V - 13br 
____________________________ 

Slatman, Jenny / Vreemd lichaam 
 
Aan de hand van klassieke en 
hedendaagse filosofen stelt 
Slatman dat wat mensen hun eigen 
lichaam noemen altijd ook iets 
vreemds heeft en dat mensen door 
dat vreemde zich kunnen 
aanpassen aan extreme 
lichamelijke veranderingen. 
Filosofische beschouwing over de 
wijze waarop mensen zich 
identificeren met ingrijpende 
veranderingen aan het eigen 
lichaam. 
Amsterdam : Ambo, 2011 
t308554  - V - 13br 
____________________________ 

Leijenhorst, van, André M. / Zin in 
je leven 
 
Handreiking over thema's als 
mentale, fysieke vitaliteit en 
pensioen, die op seniorenleeftijd 
belangrijk beginnen te worden. 
Leeuwarden : Elikser Uitgeverij, 
2016 
t309077  - V - 7br 
____________________________ 

Genova, Maria / Als afscheid pijn 
doet 
 
Autobiografisch relaas van een 
vrouw die in korte tijd enkele 
zelfdodingen meemaakte, maar 

ondanks haar verdriet sterk bleef en 
een zinvol leven leidt. 
Meppel : Just Publishers, 2016 
t309857 waar - V - 9br 
____________________________ 

Oppenheim-Spangenberg, 
Marjoleine / Haring aan de Seine 
 
Een 20-jarige Nederlandse vrouw 
gaat met haar 15 jaar oudere vriend 
naar Parijs, waar ze een succesvol 
bedrijf opzetten, maar hun liefde en 
succes raken overwoekerd door het 
alcoholprobleem van de man. 
Breda : De Geus, 2016 
t309515 waar - V - 9br 
____________________________ 

Paaij, Geertje / Het niemandsland 
van een moeder 
 
Autobiografisch verslag van een 
moeder die probeert contact te 
houden met haar dochters, van wie 
de een lijdt aan schizofrenie en 
verslaafd is aan drugs en de ander 
behalve een 
persoonlijkheidsstoornis ook ADHD 
heeft. 
Meppel : Just Publishers, 2016 
t309859 waar - V - 13br 
____________________________ 

Scheffer, Ellen / Zelfdoding in het 
licht van de ziel 
 
Veertien gesprekken met mensen 
die een poging tot zelfdoding 
deden, nabestaanden en 
alternatieve therapeuten over 
zelfdoding in de context van de 
evolutie van de ziel. 
Nijmegen : Spiritboek, 2010 
t311385  - V - 13br 
____________________________ 
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Stakelbeek, Machteld / Goede 
relaties werken zo! 
 
De schrijfster beschrijft op een 
aansprekende manier hoe goede 
relaties werken. Ze introduceert 
hiervoor vijf krachtige 
basisprincipes: stel u open, kijk in 
de spiegel, koester het verschil, 
ruim verstoringen op en houd de 
relatie vitaal. 
Culemborg : Van Duuren 
Psychologie, januari 2014 
t306563  - V - 6br 
____________________________ 

Damasio, Antonio / Het gelijk van 
Spinoza 
 
Poging tot begrip van menselijke 
gevoelens vanuit de neurobiologie, 
waarbij gaandeweg nieuw licht op 
het denken van Spinoza wordt 
geworpen. 
Amsterdam : Wereldbibliotheek, 
2010 
Vert. van: Looking for Spinoza : joy, 
sorrow and the feeling brain. - 
Orlando, FL : Harcourt, 2003 
t306551  - V - 21br 
____________________________ 

Damasio, Antonio R. / Ik voel dus 
ik ben 
 
In dit boek behandelt Antonio R. 
Damasio zijn hypothese dat het 
menselijk bewustzijn en diens 
emotie op dezelfde biologische 
basis steunen. Hij wil de geest 
ophelderen, omdat die niet alleen 
neurale patronen omzet in mentale 
beelden, maar ook ons het unieke 
gevoel geeft een "zelf" te zijn dat 
zoekt naar de betekenis van de 
wereld en het leven. 
Amsterdam : Wereldbibliotheek, 

2003 
Vert. van: The feeling of what 
happens : body, emotion and the 
making of consciousness. - New 
York, NY : Harcourt Brace, 1999 
t308557  - V - 26br 
____________________________ 

Opvoeding - Onderwijs - Vorming 

Markham, Laura / Ontspannen 
ouders, blije broers en zussen 
 
Tips om de onderlinge relaties 
tussen kinderen in het gezin te 
verbeteren. 
Amsterdam : Hogrefe, 2016 
Vertaling van: Peaceful parents, 
happy siblings : how to stop fighting 
and raise friends for life. - 2015 
t309610  - V - 16br 
____________________________ 

Carter-Johnson, Arabella / Iris 
Grace 
 
Persoonlijk verhaal van een moeder 
over haar dochtertje dat lijdt aan 
een zware vorm van autisme, maar 
dat toch haar talenten weet te 
ontplooien. 
Utrecht : Kosmos Uitgevers, 2016 
Vertaling van: Iris Grace. - Londen : 
Michael Joseph, 2016 
t309524 waar - V - 14br 
____________________________ 

Joosen, Wendy / Fien kan niet 
goed zien 
 
Fien is een vrolijk, nieuwsgierig en 
lief kleutertje. Zij heeft een papa, 
mama, broer en een hond. Fien is 
gewoon Fien, maar ze kan niet zo 
goed zien. Ze gaat op vakantie, 
voor het eerst naar school en naar 
de oogarts. Maar hoe gaat dat 
wanneer je slechtziend bent? Kun je 
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dan wel gewoon alles? Hoe doet 
Fien dat? Vanaf ca. 4 jaar. 
Soest : Boekscout.nl, 2016 
t308815 blin jepr - V J A - 3br 
____________________________ 

Werf, van der, Mark / Meester 
Mark graaft door 
 
Leerkrachten vertellen over hun 
ervaringen in het basisonderwijs 
vanaf de jaren vijftig tot nu. 
Schiedam : Scriptum, 2016 
t308401 verh - V - 11br 
____________________________ 

Wiskunde - Informatica - 
Natuurwetenschappen 

Lippe-Biesterfeld, van, Irene / 
Bergplaas 
 
Verhalen van prinses Irene over 
mensen, werkzaamheden en natuur 
op en om het door haar in 1998 
gekochte Bergplaas, 5.000 hectare 
woestijnland in de Karoo-regio in 
Zuid-Afrika en nu een 
natuurreservaat, waar ze haar 
levensfilosofie in harmonie met de 
natuur en onze innerlijke natuur ook 
overdraagt aan anderen. 
Zeist : KNNV Uitgeverij, 2016 
t309251  - V - 9br 
____________________________ 

Schrooten, David / Alias Fortezza 
 
Programmeur David Schrooten was 
er al vroeg bij: hij speelt al vanaf zijn 
vierde met computers en voert op 
zijn elfde al cyberoorlog tegen 
andere hackers. In 2012 wordt hij, 
dan student, gearresteerd in 
Roemenië. Hij wordt beschuldigd 
van handel in creditcardgegevens 
en belandt in Amerika in de cel. Zijn 
verhaal is opgetekend. 

Amsterdam : Uitgeverij Balans, 
2016 
t306859  - V - 17br 
____________________________ 

iPad® voor senioren met iOS 9 
 
Stap voor stap kennismaking met 
de belangrijkste functies en opties 
van de iPad. 
Uithoorn : Visual Steps , oktober 
2015 
Met index 
t307633  - V - 10br 
____________________________ 

Waal, de, Frans / Zijn we slim 
genoeg om te weten hoe slim 
dieren zijn? 
 
Overzicht van onderzoek naar 
dierlijke intelligentie en diverse 
experimenten in het wild en in 
laboratoria waar mensapen (vooral 
chimpansees), kleinere apen, 
dolfijnen, kraaiachtigen en vele 
andere soorten hebben laten zien 
hoe slim ze zijn. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2016 
Vertaling van: Are we smart enough 
to know how smart animals are? 
t306774  - V - 21br 
____________________________ 

Borstel, von, Johannes / Je 
mooie motor 
 
Ons hart- en vaatstelsel, en alles 
wat ermee samenhangt. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2016 
Vertaling van: Herzrasen kann man 
nicht mähen : alles über unser 
wichtigstes Organ. - Berlin : Ullstein 
Buchverlage GmbH, 2015 
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t310023  - V - 11br 
____________________________ 

Swaab, Dick / Ons creatieve brein 
 
In 'Ons creatieve brein' worden 
vragen besproken als: Hoe wordt 
ieder brein anders? Wat is 
creativiteit en hoe kunnen we het 
stimuleren? Hoe wordt het werk van 
kunstenaars beïnvloed door hun 
hersenziekten? 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2016 
t310285  - V - 35br 
____________________________ 

Menskunde - Geneeskunde - 
Gezondheidszorg - 
Lichaamsoefening en sport 

Pijn, strijd en zin 
 
Pijn beïnvloedt je gevoelens, je 
concentratie, hoe je denkt en 
handelt. En als pijn chronisch wordt, 
is deze invloed nog veel groter. 
Daarmee beïnvloedt pijn niet alleen 
ons lichaam, maar dringt ook diep 
door in ons psychologisch 
functioneren en in onze zingeving of 
zinbeleving. Bundel met lezingen. 
Tilburg : KSGV, 2015 
t306547  - V - 6br 
____________________________ 

Fleming, Annemarieke / Pijn & 
het brein 
 
Uitleg over de achtergronden van 
chronische pijn en de rol van de 
hersenen daarbij. 
Amsterdam : Uitgeverij Bert Bakker, 
2016 
t308738  - V - 8br 
____________________________ 

Lodewick, Ger / Wat je over 
orgaandonatie zou moeten weten 
 
Uitgebreide informatie over 
orgaandonatie. Voor wie zich wil 
registreren, zich al heeft 
geregistreerd, twijfelt .... of zijn 
registratie wil veranderen. 
Den Dolder : www.succesboeken.nl, 
2014 
t308882  - V - 10br 
____________________________ 

Posthumus, Monique / Kanker & 
cannabis 
 
Bij een vrouw (52) die uitgezaaide 
darmkanker heeft, slinken de 
tumoren bij het nemen van 
cannabisolie. 
Utrecht : AnkhHermes, 2016 
t308214  - V - 12br 
____________________________ 

Veer, van der, Holkje / Veer-
kracht 
 
Autobiografisch verhaal van een 
dominicanes met een fysieke 
handicap (Marfansyndroom). Ze 
vertelt over haar lichamelijke 
situatie, ook in de context van 
geloof, kerk en klooster, en hoe ze 
heeft leren omgaan met haar 
kwetsbaarheid. 
Heeswijk : Berne Media, uitgeverij 
abdij van berne, 2016 
t309296 biog - V - 9br 
____________________________ 

Wolf, Henk / Een meerkoet in mijn 
oog 
 
Henk Wolf reed op eerste paasdag 
2015 in zijn klassieke Jeep door 
Friesland, toen een meerkoet zich 
door zijn voorruit boorde. Hij 



 

 

56 

overleefde de klap, maar zijn 
rechteroog leek definitief verloren. 
Groningen : Uitgeverij Kleine Uil, 
2016 
t310011 biog geha - V - 11br 
____________________________ 

Zwaan, Josha / Zijspoor 
 
De schrijfster vertelt over de 
nierziekte van haar zoon, die 
transplantatie noodzakelijk maakte. 
Utrecht : Ten Have, 2016 
t308445 waar - V - 8br 
____________________________ 

Plaats, van der, Anneke / De dag 
door met dementie 
 
Praktische gids voor de omgang 
met demente mensen. 
Gorinchem : Kroese Kits Uitgeverij, 
januari 2016 
t307113  - V - 6br 
____________________________ 

Samsom, Nicky / Ik heb een gek 
te temmen 
 
Autobiografisch relaas over het 
doorstaan van een psychose. 
Amsterdam : Tobi Vroegh, 2016 
t307666 waar biog - V - 3br 
____________________________ 

Enk, van den, Sofie / De 
melkfabriek 
 
Praktische informatie over 
borstvoeding, afgewisseld met 
interviews met bekende 
Nederlanders die 
ervaringsdeskundigen zijn. 
Amsterdam : Boekerij, 2016 
t307043  - V - 14br 
____________________________ 

Ultee, Jetske / Dr. Jetske's 
huidboek 
 
Adviezen voor het verzorgen van 
het gelaat. 
Rotterdam : Uncover Skincare, 
2015 
1e druk: Rotterdam : Westplein, 
2012 
t308444  - V - 5br 
____________________________ 

Kooman, Kees / 
Sprintkoninginnen 
 
Verhalen over (de ontwikkeling van) 
verschillende Nederlandse 
vrouwensprinters vanaf circa 1930 
tot en met 2015, ook in 
internationaal perspectief. 
Amsterdam : De Kring, 2016 
t308532 hist spor - V - 15br 
____________________________ 

Zwembad Plons 
 
Zwembad Plons van Koninklijke 
Visio in Vries wordt in woord en 
beeld beschreven, naast historie en 
maatschappelijk belang is in 2015 
een actie geweest om het zwembad 
te behouden. 
Vries : Stichting Vrienden van De 
Brink, 2016 
t310111  - V - 4br 
____________________________ 

Smeets, Mart / Aan de meet 
 
Wielerboek op z’n ‘Mart Smeets’ 
met 27 beschrijvingen van 
(internationale) toprenners. 
Amsterdam : De Kring, 2016 
t307476 spor - V - 17br 
____________________________ 
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Cruijff, Johan / Johan Cruijff 
 
Meeslepende autobiografie waarin 
Cruijff zíjn visie geeft op alles wat 
hem bezighield, op het voetbal en 
op het leven. 
Amsterdam : Nieuw Amsterdam 
Uitgevers, 2016 
Met register 
t309752 biog spor - V - 13br 
____________________________ 

Dijkshoorn, Nico / Klein geluk 
 
Columns over voetbal. 
Utrecht : Voetbal International, juni 
2016 
t309888 spor verh - V - 10br 
____________________________ 

Vries, Vincent de / Kraay 
 
In het jaar waarin Hans Kraay jr. 
eindelijk op eigen benen mag staan 
als voetbaltrainer, bezoekt één van 
de meeste spraakmakende 
mediafiguren van Nederland de elf 
belangrijkste personen uit zijn 
leven. 
Amsterdam : Voetbal Inside, 2016 
t310305 biog spor verh - V - 10br 
____________________________ 

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

Kondo, Marie / Opgeruimd! 
 
Als je je huis wilt opruimen, moet je 
het goed doen, dan hoef je het nooit 
meer te doen. Sorteren, wegdoen 
en opruimen. Je hebt een ander 
leven. 
Amsterdam : Lev., 2015 
Met register 
Vertaling van: The life-changing 
magic of tidying. - Oorspronkelijke 

titel: Jinsei ga tokimeku katazuke no 
maho. - Tokyo : Sunmark 
Publishing Inc., 2011 
t309997  - V - 10br 
____________________________ 

Beck, Judith S. / Beck's 
dieetoplossing 
 
Uitleg over hoe in zes weken een 
blijvende gedachteverandering ten 
aanzien van voeding te 
bewerkstelligen. 
Amsterdam : Nieuwezijds, 2008 
Vert. van: The Beck diet solution: 
train your brain to think like a thin 
person. - Birmingham, AL : Oxmoor 
House, 2007 
t308555  - V - 17br 
____________________________ 

Katan, Martijn / Voedingsmythes 
 
Kritische beschouwingen over 
gezondheidsmythes op het gebied 
van eten en drinken. 
Amsterdam : Uitgeverij Bert Bakker, 
2016 
t308216  - V - 16br 
____________________________ 

Vroemen, Susan / Eten voor je 
leven 
 
Voedingsadviezen voor een 
gezonder en natuurlijker leven 
Eeserveen : Uitgeverij Akasha, 
2016 
t309521  - V - 20br 
____________________________ 

Land- en tuinbouw - Jacht en 
visserij 

Lint, de, Peter / Dat doet-ie 
anders nooit! 
 
Verhalen uit de dierenartsenpraktijk 



 

 

58 

van de auteur in Epe (Gelderland) 
en aan de Costa Brava in Spanje, 
met opvoedkundige, medische en 
overige informatie m.b.t. huisdieren. 
Epe : Uitgeverij Gelderland, 
november 2015 
t310286 dier verh - V - 26br 
____________________________ 

Bakker, Ad / 'Vooraan!' 
 
Vooraan! is het verhaal van de 
bijzondere relatie tussen de blinde 
en zijn geleidehond. Dat honden 
blinde mensen kunnen helpen, was 
al langer bekend, maar pas in de 
Eerste Wereldoorlog ontstond in het 
Duitse Oldenburg voor het eerst 
een echte opleidingsschool voor 
blindengeleidehonden. Die waren 
bestemd voor blinde 
oorlogsveteranen. Toen deze 
honden een succes bleken te zijn, 
kwamen ook blinde burgers voor 
een blindengeleidehond in 
aanmerking. 
Amsterdam : Boom, 2016 
t309873 blin - V - 7br 
____________________________ 

De Waal, Edmund / De witte weg 
 
Beschrijving van de ontdekking van 
de samenstelling van de kleimassa 
die nodig is voor het vervaardigen 
van echt porselein, op drie plekken: 
in China, Duitsland en Engeland. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2015 
Vertaling van: The white road : 
journey into an obsession. - New 
York : Farrar, Strauss and Giroux, 
2015 
t308702  - V - 20br 
____________________________ 

Muziek - Dans - Toneel - Film 

Kerkhof, Merlijn / Alles begint bij 
Bach 
 
Een muzikale ontdekkingstocht naar 
de herkomst van de klassieke 
muziek: waar komt het vandaan, 
waarom zijn er zoveel Duitse 
componisten, wat is er zo goed aan 
de Negende symfonie van 
Beethoven en wat zijn de meest 
voorkomende stijlen? 
Amsterdam : Thomas Rap, 2016 
t310306  - V - 12br 
____________________________ 

Vervolgde componisten in 
Nederland 
 
Verzameling van 35 korte 
biografieën van componisten die 
gedurende de Tweede 
Wereldoorlog zijn vervolgd. 
Amsterdam : AUP, 2015 
Met discografie, literatuuropgave 
t307264 biog oorl - V - 16br 
____________________________ 

Kamp, Elly / Ferdinand en 
Johanna 
 
Dubbelbiografie van de schrijver 
Ferdinand Bordewijk (1884-1965) 
en zijn componerende echtgenote 
Johanna Roepman (1892-1971), 
waarbij leven en werk met elkaar in 
verband worden gebracht. 
Amsterdam : Uitgeverij Bas 
Lubberhuizen, 2016 
t310022 biog - V - 37br 
____________________________ 

Dam, Frank / Beatmeisjes 
 
Profielen van 36 Nederlandse 
beatzangeressen in de periode 
1963-1969. 
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Amsterdam : Veen, 2002 
Met discografie 
t309297 verh - V - 9br 
____________________________ 

Donkers, Sander / Hay 
 
Biografie van Barry Hay, de 
voorman van de langst bestaande 
rockband in Nederland, Golden 
Earring. 
Amsterdam : Lebowski Publishers, 
2016 
t309126 biog - V - 21br 
____________________________ 

Norman, Philip / Paul McCartney 
 
Amsterdam : Uitgeverij Thomas 
Rap, 2016 
Met register 
Vertaling van: Paul McCartney : the 
biography. - London : Weidenfeld & 
Nicolson, 2016 
t307753 biog - V - 53br 
____________________________ 

Sheeran, Ed / Ed Sheeran: a 
visual journey 
 
De Britse singer-songwriter Ed 
Sheeran (1991) vertelt over de 
lange weg naar succes en zijn 
bestaan als beroemde muzikant. 
Met getekende portretten en foto's, 
veelal in kleur. Vanaf ca. 15 jaar. 
Utrecht : Veltman Uitgevers, 2015 
Met register 
Vertaling van: Ed Sheeran : a visual 
journey. - London : Cassell, 2014 
t307488 biog - V J D - 7br 
____________________________ 

Springsteen, Bruce / Born to run 
 
Autobiografie van de Amerikaanse 
singer-songwriter en bandleider. 
Houten : Spectrum, 2016 

Vertaling van: Born to run. - New 
York : Simon & Schuster, 2016 
t309919 biog - V - 30br 
____________________________ 

Nijholt, Willem / Een ongeduldig 
verlangen 
 
Het is januari 1946 als de elfjarige 
Willem Nijholt met zijn moeder, 
broer en zusje met een van de 
eerste repatriantenschepen vanuit 
Indië in het ijzige en besneeuwde 
Nederland aankomt. Hij memoreert 
hij hoe hij langzaam wende aan 
Nederland en hij schildert portretten 
van de familieleden bij wie hij kwam 
te wonen in Millingen aan de Rijn. 
Amsterdam : Em. Querido's 
Uitgeverij BV, 2016 
t308756 biog indo homo - V - 12br 
____________________________ 

Hofmeester, Arthur / Circus 
 
Beeld van het gevarieerde 
circuslandschap in Nederland. 
Beilen : Pharos, december 2014 
t308510  - V - 7br 
____________________________ 

Ackroyd, Peter / Alfred Hitchcock 
 
Biografie van de wereldberoemde 
Britse regisseur (1899-1980). 
Amsterdam : Em. Querido's 
Uitgeverij BV, 2016 
Vertaling van: Alfred Hitchcock. - 
London : Chatto & Windus, 2015 
t307029 biog - V - 16br 
____________________________ 

Taal- en letterkunde 

Bloemendal, Jan / Latijn 
 
Studie van het ontstaan van het 
Latijn en de betekenis voor de 
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ontwikkeling van de Westerse 
cultuur. 
Amsterdam : Athenaeum-Polak & 
Van Gennep, 2016 
t309761  - V - 12br 
____________________________ 

Bouma, Japke-d. / Uitrollen is het 
nieuwe doorpakken 
 
De schrijver neemt hedendaagse 
kantoorwoorden die eigenlijk geen 
betekenis hebben op de hak en 
geeft goede alternatieven. 
Amsterdam : Thomas Rap, 2016 
Columns eerder verschenen in NRC 
Handelsblad 
t310331  - V - 6br 
____________________________ 

Verbogt, Thomas / Waaitaal 
 
Geestige, herkenbare ergernissen 
en observaties over de taal van 
alledag. 
Amsterdam : Nieuw-Amsterdam 
Uitgevers, 2016 
Met index 
t308710 verh humo - V - 5br 
____________________________ 

Toorenaar, Jaap / Mijn moeder zei 
altijd 
 
De mooiste uitspraken en gezegdes 
uit het dagelijks leven die door de 
auteur via de media werden 
verzameld. Wordt gevolgd door: 
t313660 
Amsterdam : Thomas Rap, 2015 
t310287  - V - 6br 
____________________________ 

Boerboom, Joep / Jan Terlouw 
 
Biografie van de natuurkundige, 
D66-politicus en 
jeugdboekenschrijver (1931). 

Amsterdam : Boom, 2016 
Met bibliografie, literatuuropgave, 
register 
t308358 biog - V - 25br 
____________________________ 

Linders, Joke / Het ABC van 
Annie MG 
 
Via de letters van het alfabet, van 
de A van Abeltje tot de Z van Ziezo, 
wordt een beeld geschetst van het 
leven en werk van 
(kinderboeken)schrijfster Annie 
M.G. Schmidt (1911-1995). Met 
veel illustraties in kleur en zwart-wit. 
Voor o.a. vakcollecties 
jeugdliteratuur. 
Amsterdam : Meulenhoff, 2016 
Met bibliografie, literatuuropgave, 
register 
t307657  - V - 12br 
____________________________ 

Bakker, Gerbrand / Jasper en zijn 
knecht 
 
Dagboek dat de auteur bijhoudt als 
hij zich samen met zijn hond Jasper 
terugtrekt in een oude woning in de 
Duitse Eifel. 
Amsterdam : Uitgeverij De 
Arbeiderspers, 2016 
t309509 biog dier - V - 22br 
____________________________ 

Stilte 
 
Verzameling gedichten rond het 
thema Stilte, met bijdragen van 133 
dichters uit verschillende culturen 
en tijden. 
Amersfoort : Bekking & Blitz 
Uitgevers, 2015 
t308446  - V - 5br 
____________________________ 
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Balkt, ter, H.H. / Laaglandse 
hymnen I-III 
 
Sonnetten over de gebeurtenissen 
en aspecten van de Nederlandse 
geschiedenis. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2003 
t311377  - V - 9br 
____________________________ 

Deelder, J.A. / Rotterdamse kost 
 
Gedichten. 
Amsterdam : Stichting Collectieve 
Propaganda van het Nederlandse 
Boek, 2017 
t311455  - V - 1br 
____________________________ 

Hermans, Toon / Wijs is anders 
dan geleerd 
 
Bundeling van Toon Hermans' 
mooiste levenswijsheden. 
Tielt : Lannoo, 2016 
t309961  - V - 2br 
____________________________ 

Thorne, Jack / Harry Potter en het 
vervloekte kind 
 
Albus, de oudste zoon van Harry 
Potter, sluit op Zweinstein 
vriendschap met Scorpius Malfidus. 
Samen bedenken ze een manier 
om het verleden te veranderen. 
Vanaf ca. 12 jaar. 
Amsterdam : De Harmonie, 
november 2016 
Vertaling van: Harry Potter and the 
cursed child : parts one and two. - 
Special rehearsal edition script. - 
London : Little, Brown, 2016 
t310250 fant - V J C D - 13br 
____________________________ 

Geschiedenis 

Altena, Bert; Lente, van, Dick / 
Vrijheid en rede 
 
Dit handboek behandelt ontstaan en 
kenmerken van het moderne 
Westerse maatschappijtype. 
Hilversum : Verloren, 2011 
t311376  - V - 37br 
____________________________ 

Wulf, Andrea / De uitvinder van 
de natuur 
 
Biografie over het leven, de reizen 
en bevindingen van Alexander von 
Humboldt (Berlijn, 1769-1859) die 
met zijn passie voor de kunst, 
poëzie en natuur in de breedste zin 
van het woord, de mensheid via zijn 
vele boeken de natuur leerde te 
begrijpen. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2016 
Vertaling van: The invention of 
nature. - John Murray, 2015 
t309523 biog reis - V - 34br 
____________________________ 

Sloterdijk, Peter / De 
verschrikkelijke kinderen van de 
nieuwe tijd 
 
De Duitse filosoof beschrijft hoe 
vanaf de Franse revolutie (met 
wortels in een verder verleden) de 
vanzelfsprekende continuïteit 
tussen generaties afbrokkelt, zodat 
afstamming en erfelijkheid er steeds 
minder toe doen. 
Amsterdam : Boom, 2015 
Vertaling van: Die schrecklichen 
Kinder der Neuzeit : über das anti-
genealogische Experiment der 
Moderne. - Berlijn : Suhrkamp, 2014 
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t308552  - V - 26br 
____________________________ 

Wuyts, Ben / Over narren, 
kreupelen, doven en blinden 
 
Hoe ging men vroeger met 
gehandicapte en zieke mensen om? 
Verschilde dit per tijdperk en per 
cultuur? De historicus Ben Wuyts 
maakte een verkenningstocht door 
de geschiedenis om de vragen over 
dit onderwerp te kunnen 
beantwoorden. Het resultaat is een 
uitvoerig en minutieus overzicht van 
de Oudheid tot nu. 
Leuven : Davidsfonds/Leuven, 2005 
t306566 geha - V - 15br 
____________________________ 

Caljé, Pieter / De lange twintigste 
eeuw 
 
Het einde van de 19e eeuw kan 
worden belicht als een breukvlak 
die het gezicht van de 20e eeuw 
zou bepalen. Deze periode ziet de 
geboorte van de massademocratie, 
de moderne politieke partijen en de 
consumptiemaatschappij. 
Houten : Spectrum, 2014 
t311380  - V - 47br 
____________________________ 

Beevor, Antony / D-day 
 
Uitvoerige geschiedenis van de 
geallieerde landingen in Normandië, 
6 juni 1944, en van de felle strijd 
tegen de Duitse bezetter in Frankrijk 
tot en met de bevrijding van Parijs 
op 25 augustus.  
Amsterdam : Ambo, 2012 
Vert. van: D-Day : the battle for 
Normandy. - 2009 
t306546 oorl - V - 42br 
____________________________ 

Heijst, van, Sanne / Philips-
meisje van Kamp Vught 
 
Levensgeschiedenis van een 
joodse vrouw (1927-1999) die de 
Tweede Wereldoorlog overleefde 
door haar werk in concentratiekamp 
Vught, waar ze voor het 
zogenoemde Philips-Kommando 
radiobuizen voor de Duitse bezetter 
maakte. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2016 
t308708 oorl jood biog - V - 19br 
____________________________ 

Schelvis, Jules / Er reed een trein 
naar Sobibor 
 
Gedetailleerd en invoelbaar verslag 
over het transport naar, en de 
aankomst in Sobibor. 
Hooghalen : Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork, 2012 
t307667 oorl jood biog - V - 2br 
____________________________ 

Verduin, Ernst / Over leven 
 
Jeugdherinneringen van Ernst 
Verduin (1927) die als joodse 
jongen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog een verblijf in 
verschillende Duitse concentratie- 
en vernietigingskampen overleefde. 
Laren (NH) : Uitgeverij Verbum, 
2016 
t308296 oorl biog - V - 7br 
____________________________ 

Esterik, van, Chris / Jongens 
waren we 
 
Terugblik op het marxistische 
studentenleven in het Amsterdam 
van de jaren zeventig. Vervolg op: 
t265908 
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Amsterdam : Uitgeverij Balans, 
2016 
t309885 biog hist - V - 21br 
____________________________ 

Joodse huizen 
 
Verhalen die zich afspeelden in de 
woningen van joden, zowel voor als 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Vervolg op: t302563 
Amsterdam : Gibbon 
Uitgeefagentschap, 2016 
t307305 jood hist verh - V - 11br 
____________________________ 

Land van kleine gebaren 
 
In vier op elkaar afgestemde studies 
worden de ontwikkelingen van het 
Nederlandse politieke bestel 
geschetst: de eenwording van 
Nederlandse politieke bestel 
geschetst: de eenwording van 
Nederland, de toename van de 
politieke participatie, de uitbreiding 
van het politieke domein maar ook 
het diffuser worden van de politieke 
besluitvorming. Een nieuw verhaal, 
in vier taferelen, over een politieke 
cultuur van kleine gebaren. 
Amsterdam : Boom, 2013 
t311374  - V - 32br 
____________________________ 

Hofland, H.J.A. / Tegels lichten, 
of Ware verhalen over de 
autoriteiten in het land van de 
voldongen feiten 
 
Journalistieke schets van de 
totstandkoming van het na-oorlogse 
politiek-maatschappelijke bestel in 
Nederland. 
Amsterdam : Ooievaar, 1996 
t307916  - V - 14br 
____________________________ 

Hopman, Jan / De wedergeboorte 
van een moffenmeid 
 
De auteur onderzoekt de rol van zijn 
tante die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog secretaresse was van 
de Duitse SD in Amsterdam, maar 
haar positie gebruikte voor hulp aan 
het verzet. 
Meppel : Just Publishers, 2016 
t309290 oorl fami - V - 11br 
____________________________ 

Khatchikyan, Gor / Gelukzoeker 
 
Autobiografisch relaas van een 
asielzoeker die als tiener met zijn 
familie vanuit Armenië naar 
Nederland vluchtte, na lange 
onzekerheid via het generaal 
pardon een verblijfstatus kreeg en 
nu werkzaam is als arts. 
Hoornaar : De Barbaar uitgeverij, 
November 2015 
t307108 waar - V - 6br 
____________________________ 

Mulder, Rein / Een Amsterdamse 
jongen in oorlogstijd, 1940-1945 
 
Beschrijving van het dagelijkse 
leven van een Amsterdamse jongen 
die vanaf november 1944 tot het 
einde van de oorlog bij familie in 
Olst verbleef. 
Nijkerk : Nabij Producties, 2016 
t309887 waar oorl - V - 6br 
____________________________ 

Schumacher, Erik / Mau en Gerty 
 
De lotgevallen van een joods 
echtpaar en hun dochtertje tijdens 
de turbulente periode in Europa 
voorafgaand aan en tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, die werd 
beheerst door antisemitisme, 
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migratie en jodenvervolging. 
Amsterdam : Em. Querido's 
Uitgeverij BV, 2016 
t307049 waar oorl jood - V - 19br 
____________________________ 

Weisz, Zoni / De vergeten 
Holocaust 
 
De schrijver ontsnapte als 
zevenjarige zigeunerjongen met 
hulp van een politieagent op het 
nippertje aan Auschwitz. Hij vertelt 
over zijn leven als Sinti, 
ondernemer en overlevende. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, maart 2016 
t307673 biog - V - 12br 
____________________________ 

Withuis, Jolande / Juliana 
 
Uitgebreide, op wetenschappelijk 
onderzoek gebaseerde biografie 
van de vorstin die velen 
beschouwen als ‘onze’ koningin. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2016 
t310018 biog - V - 52br 
____________________________ 

Leyenaar, Monique / Hare 
Excellentie 
 
Beschrijving en analyse op basis 
van eigen interviews met de 
vrouwelijke ministers, 
krantenartikelen en 
(auto)biografieen tal van aspecten 
van het ministerschap. 
Amsterdam : Prometheus, 2016 
t310097 vrou poli - V - 18br 
____________________________ 

Mak, Geert / De levens van Jan 
Six 
 
Geschiedenis van de Amsterdamse 
patriciërsfamilie vanaf de zestiende 

eeuw tot en met de periode vlak na 
de Tweede Wereldoorlog. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, augustus 2016 
t308646 hist fami - V - 25br 
____________________________ 

Vanvugt, Ewald / Roofstaat 
 
Beschrijvingen van wandaden die 
Nederlanders gedurende vier 
eeuwen hebben gepleegd in 
Nederlandse koloniën als Indonesië 
en Suriname. 
Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar, 
2016 
t308550  - V - 53br 
____________________________ 

Mann, Charles C. / 1493 
 
Uitgebreid overzicht hoe de wereld 
zich ontwikkelde na de ontdekking 
van Amerika door Columbus. 
Amsterdam : Nieuw Amsterdam 
Uitgevers, juli 2014 
Vertaling van: 1493 : uncovering the 
new world Columbus created. - New 
York, NY : Knopf, 2011 
t306556  - V - 41br 
____________________________ 

Frankopan, Peter / De zijderoutes 
 
Geschiedenis van de Zijderoutes in 
Azië, die destijds een 
handelsnetwerk vormden tussen het 
oostelijke Middellandse-Zeegebied 
en Oost-Azië. 
Houten : Spectrum, Uitgeverij 
Unieboek | Het Spectrum bv, 2016 
Vertaling van: The silk roads. - 
London : Bloomsbury, 2015 
t307045  - V - 53br 
____________________________ 
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Berger, Simone / Jouw 
familiegeschiedenis 
 
Handreiking voor gesprekken 
tussen verschillende generaties met 
een Indische en Molukse 
achtergrond over het leven in de 
kolonie Nederlands-Indië. 
Tiel : Aerial Media Company, 2016 
t309995  - V - 18br 
____________________________ 

Samsom, Laurens / 
Tegendraadse dromen 
 
Journalistieke reportage over het 
leven in Israël en de Palestijnse 
gebieden. 
Amsterdam : Prometheus, 2015 
Met register 
t306916  - V - 10br 
____________________________ 

Visser, Carolijn / Selma 
 
Levensverhaal van Selma Vos 
(1921-1968), waarbij haar periode 
in communistisch China centraal 
staat en de rest van haar leven in 
flashbacks wordt belicht. 
Amsterdam : Uitgeverij Augustus, 
Atlas Contact, 2016 
t308758 biog hist poli - V - 14br 
____________________________ 

Winterstein-Prigmore, Rita / 
Blauwe ogen 
 
Geschiedenis van de vervolging van 
zigeuners door de nazi's tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, met name 
het lot van een Duitse 
zigeunertweeling die werd gebruikt 
voor medische experimenten. 
Tielt : Lannoo, 2014 
t309544 waar oorl - V - 9br 
____________________________ 

Jeanne d'Arc 
 
Uitgave van de stukken betreffende 
het proces tegen Jeanne dÁrc in 
1431, waarbij ze werd veroordeeld 
tot de brandstapel. 
Amsterdam : Nieuw Amsterdam, 
2012 
Vert. van: The trial of Joan of Arc. - 
Cambridge, MA : Harvard University 
Press, 2005 
t306555  - V - 19br 
____________________________ 

Hamilton, Nigel / Roosevelt 
versus Churchill 
 
Geschiedenis van het conflict 
tussen de Amerikaanse president 
Roosevelt en de Britse premier 
Churchill over de strategie tegen 
nazi-Duitsland tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, waarin Roosevelt 
aan het langste eind trok. 
Amsterdam : Historisch Nieuwsblad, 
2016 
Vertaling van: Commander in chief : 
Roosevelt's battle with Churchill, 
1943. - Boston : Houghton Mifflin 
Harcourt, 2016 
t307477 hist oorl - V - 28br 
____________________________ 

Lagendijk, Joost / Erdogan in een 
notendop 
 
Lagendijk beschrijft hoe Erdogan 
kon uitgroeien tot alleenheerser, 
wat zijn opvattingen zijn, waar de 
steun voor hem vandaan komt en 
waarom tegelijkertijd de weerstand 
tegen hem zo groot is. 
Amsterdam : Prometheus, 2016 
t309782  - V - 9br 
____________________________ 
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Van Loo, Bart / Napoleon 
 
Biografie van de Franse keizer 
Napoleon (1769-1821). 
Antwerpen : De Bezige Bij 
Antwerpen, 2014 
t309540 biog - V - 22br 
____________________________ 

Land- en volkenkunde 

De beste reisverhalen over Costa 
Rica, Botswana, Portugal, 
Brazilië en meer 
 
Reisverhalen geschreven door 22 
verschillende auteurs. 
Washington, DC : National 
Geographic Traveler, 2016 
t307627 reis - V - 16br 
____________________________ 

Hannema, Iris / Het bitterzoete 
paradijs 
 
Belevenissen van een 
reisjournaliste in Oost-Afrika en 
diverse eilanden in de Stille 
Oceaan. 
Amsterdam : Uitgeverij De 
Arbeiderspers, 2016 
t309513 reis verh - V - 16br 
____________________________ 

Hemmatnia, Ebrahim / De 
oceaanfietser 
 
Verslag van een droom die na drie 
jaar werkelijkheid wordt. 
Wognum : WillPowered, maart 2016 
t308740 reis - V - 6br 
____________________________ 

Meer, van der, Marica / Weg van 
de wereld 
 
Een vrouw, haar fiets en 28.000 
kilometer avontuur.. De schrijfster 

neemt de lezer achterop haar fiets 
mee van Nederland naar Australië. 
Delft : Uitgeverij Elmar BV, 2016 
t307048 reis - V - 20br 
____________________________ 

Erdbrink, Thomas / Onze man in 
Teheran 
 
Erdbrinks bundelt de mooiste, 
ontroerendste en meest 
intrigerende columns die losstaan 
van de waan van de dag.  
Amsterdam : Prometheus, 2016 
t308428 verh - V - 6br 
____________________________ 

Broekhuysen, Laura / Winter-
IJsland 
 
Een met haar man en dochtertje 
naar IJsland geëmigreerde 
Nederlandse vrouw beschrijft het 
leven en het wonen in een houten 
huis bij een afgelegen fjord 
gedurende de eerste winter. 
Amsterdam : Em. Querido's 
Uitgeverij BV, 2016 
t309286 verh - V - 5br 
____________________________ 

Spoor, Hendrickje / Frankrijk 
 
Met een aanstekelijke pen en rake, 
geestige observaties neemt Spoor 
de comédie humaine op die het 
leven in Frankrijk is. Van de sport 
van het parkeren tot de kunst van 
het flaneren, van de regels voor 
vriendschap tot de voetangels van 
de taal, van de dwingende culinaire 
voorschriften (nóoit koffie om elf uur 
's ochtends!) tot de valkuilen van de 
erotiek. Daarbij gaat ze met grote 
openhartigheid in op het avontuur 
van haar eigen nieuwe bestaan. 
Amsterdam : Uitgeverij Balans, 
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2016 
t308825 biog lief - V - 11br 
____________________________ 

Wilson, Katherine / Aan de 
keukentafel van mijn 
schoonmoeder 
 
Een vrouw krijgt van haar Italiaanse 
schoonmoeder niet alleen de liefde 
voor de Italiaanse keuken 
aangereikt, maar ook de liefde voor 
het leven en voor zichzelf. 
Amsterdam : Atlas Contact, 2015 
Vertaling van: Only in Naples : 
lessons in food and famiglia from 
my Italian mother-in-law. - London : 
Little, Brown & Company, 2016 
t310055 biog - V - 14br 
____________________________ 

Nieman, Rick / Wat wij van 
Amerika kunnen leren 
 
Positieve visie van een 
Nederlandse journalist annex 
mediapersoonlijkheid op de 
Verenigde Staten en de levenswijze 
daar. 
Amsterdam : Prometheus, 2016 
t310024 reis - V - 6br 
____________________________ 

Vries, de, René / Met een cello 
door Siberië 
 
Reisverslag van een amateur-cellist 
in navolging van Lise Cristiani 
(1827-1853) door Europa, Rusland 
en Siberië, aangevuld met een 
levensbeschrijving van deze eerste 
vrouwelijke cellist. 
Delft : Uitgeverij Elmar BV, 2014 
t310336 reis biog - V - 10br 
____________________________ 

Brokken, Jan / De gloed van Sint-
Petersburg 
 
In dit boek combineert Jan Brokken 
de adembenemende kennis van 
Baltische zielen met de hartstocht 
van De Kozakkentuin en belandt hij 
bij wat onmiskenbaar zijn mooiste 
boek is: In het huis van de dichter. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2016 
t310123 reis lite - V - 8br 
____________________________ 
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Romans voor de jeugd 

A = leeftijd 5 t/m 8 jaar 

Bon, Annemarie / Op avontuur 
met oma 
 
De oma van Marloes is met 
pensioen. Nu heeft ze tijd om alles 
te doen waar ze zin in heeft. En 
Marloes doet mee. Niets is te gek! 
En steeds meer kinderen willen 
meedoen. AVI-E6. Vanaf ca. 8 jaar. 
Tilburg : Zwijsen, 2016 
t310237 avon - J A - 4br 
____________________________ 

Bos, Angelique / Op de vlucht 
 
Amir woont in Syrië. Wanneer er 
een bom vlak bij hun huis valt, 
moeten ze vluchten. Zullen ze 
Nederland bereiken? AVI-E4. Vanaf 
ca. 7,5 jaar. 
Amsterdam : Ark Media, 2016 
t308039 soci - J A - 3br 
____________________________ 

Boter, Iris / De hond van nummer 
13 
 
De DierenRidders 3 - Pieter heeft 
een nieuwe buurjongen, Milan. Als 
hij ziet dat Milan zijn hond schopt, 
komen de DierenRidders in actie. 
Maar is alles wel zoals ze denken? 
Vanaf ca. 8 jaar. Vervolg op: 
t305289 Wordt gevolgd door: 
t310089 
Houten : Van Holkema & 
Warendorf, 2016 
t308016 dier - J A - 2br 
____________________________ 

Boter, Iris / De papegaai in de 
kast 
 
De DierenRidders 4 - Amys oma 

kan niet langer alleen wonen en 
verhuist naar het woonzorgcentrum. 
Maar haar papegaai mag niet mee! 
Amy en de andere DierenRidders 
smokkelen hem naar binnen. Zal de 
papegaai zich netjes gedragen? 
Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf 
lezen vanaf ca. 8 jaar. Vervolg op: 
t308016 Wordt gevolgd door: 
t315626 
Houten : Van Holkema & 
Warendorf, 2016 
t310089 dier avon - J A - 2br 
____________________________ 

Dam, van, Arend / De droom van 
Albert 
 
De jonge Albert wil alles leren over 
de kracht van de natuur. Daarom 
stelt hij veel vragen. AVI-M4. Vanaf 
ca. 7 jaar. 
Houten : Van Holkema & 
Warendorf, 2016 
t309013 hist - J A - 1br 
____________________________ 

Dam, van, Arend / Dit ben ik 
 
Ik ben aan het werk. Ik neem wat 
geel. En ook wat rood. Ik doe het op 
een doek. Weet je wie ik ben? AVI-
Start. Vanaf ca. 6 jaar. 
Houten : Van Holkema & 
Warendorf, 2016 
t309014 hist - J A - 1br 
____________________________ 

Dam, van, Arend / Anton en de 
Spin 
 
Anton droomt ervan om vliegtuigen 
te bouwen. Zal zijn droom 
uitkomen? AVI-M4. Vanaf ca. 7 jaar. 
Houten : Van Holkema & 
Warendorf, 2016 
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t309015 hist - J A - 1br 
____________________________ 

Dam, van, Arend / Het boek van 
Leo 
 
Leo tekent graag. Hij is er heel goed 
in. Hij zoekt werk. Hij stuurt een 
brief naar Ludo. Ludo houdt van 
mooie dingen en is erg rijk. Zou Leo 
voor hem kunnen werken? AVI-M3. 
Vanaf ca. 6 jaar. 
Houten : Van Holkema & 
Warendorf, 2016 
t309016 hist - J A - 1br 
____________________________ 

Dam, van, Arend / Piet en de zee 
 
Piet maakt de zee na. Maar je ziet 
niet dat het de zee is. Piet doet wat 
hij wil. De zee is een lijn. De zon is 
een blok. AVI-M3. Vanaf ca. 6 jaar. 
Houten : Van Holkema & 
Warendorf, 2016 
t309017 hist - J A - 1br 
____________________________ 

Davies, Katie / De grote hamster 
massamoord 
 
Anna en Tom zijn gek op hun 
hamsters. Op een ochtend vinden 
ze hun hamsters dood in hun kooi. 
Wie heeft dit gedaan? Vanaf ca. 8 
jaar. 
Haarlem : Gottmer, 2010 
Vert. van: The great hamster 
massacre. - London : Simon & 
Schuster, 2010 
t311422 dete dier - J A - 3br 
____________________________ 

Feller, Pieter / Herfstbeesten 
 
Twaalf avonturen van Kolletje en 
haar vriendje Dirk in de herfst. Ze 
wandelen met Doerak door de 

regen, en als het warm is willen ze 
in het badje. Dat mag niet van papa, 
maar gelukkig heeft Kolletje haar 
toversokken. Vanaf ca. 4 jaar. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff bv, 2016 
t309963 verh - J A - 2br 
____________________________ 

Hardeman, Henk / Het geheim 
van Jonathan 
 
Jonathan is nieuw in de klas. Hij wil 
niks over zichzelf vertellen en er 
lopen bewakers op het schoolplein. 
Als Alexander en Natasja met 
Jonathan de stad in gaan, belanden 
ze in een spannend avontuur. AVI-
M6. Vanaf ca. 8 jaar. 
Tilburg : Zwijsen, 2016 
t308985 scho dete - J A - 4br 
____________________________ 

Hollander, den, Vivian / Spekkie 
en Sproet 
 
De oma van Spekkie is jarig. Ze 
geeft een groot feest in een 
museum. Maar dan is oma opeens 
verdwenen. Spekkie en Sproet 
komen in actie! Vanaf ca. 7 jaar. 
Amsterdam : Uitgeverij Ploegsma, 
2016 
t308983 dete - J A - 3br 
____________________________ 

Jacobs, Annet / De verliefde juf 
wordt spion 
 
De juf van Milos en Jonis is verliefd 
op een geheimzinnige man. Maar 
ze heeft alleen een foto van zijn 
schaduw. Juf Fenna en de kinderen 
zijn vastbesloten hem te vinden en 
volgen elk spoor. Vanaf ca. 8 jaar. 
Amsterdam : Leopold, 2016 
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t307634 scho - J A - 3br 
____________________________ 

Loon, van, Paul / 
Weerwolfbommetje! 
 
Dolfje gaat met zijn ouders, Timmie 
en opa op vakantie. Timmie en 
Dolfje hebben een geheim 
plannetje. Maar pa en ma ook! 
Vanaf ca. 7,5 jaar. 
Amsterdam : Leopold, 2016 
t307658 grie - J A - 2br 
____________________________ 

Loon, van, Paul / MaanMysterie 
 
Opa weerwolf is smoorverliefd op 
een geheimzinnige dame met een 
donkere sluier. Steeds meer 
vrienden van Dolfje gaan zich 
vreemd gedragen. Ligt het soms 
aan die mysterieuze maan? Vanaf 
ca. 7,5 jaar. 
Amsterdam : Leopold, 2016 
t309841 grie - J A - 6br 
____________________________ 

Middendorp, van, Dennis / Toekie 
en Miezemuis 
 
Toekie en Miezemuis, twee 
vriendjes, gaan samen op pad en 
ontdekken een grot. De grot zit dicht 
maar ze ontdekken een stoffige pot 
met een schatkaart erin. Samen 
gaan ze op zoektocht. Vanaf ca. 6 
jaar. 
Soest : Boekscout, 2016 
t308437 dier - J A - 3br 
____________________________ 

Oordt, van, Wieke / Het geheim 
van de dj 
 
Bill (10) wil graag meedoen aan een 
wedstrijd om de beste dj te worden. 
Maar daarvoor moet je dertien zijn. 

Bill bedenkt een plan om toch mee 
te doen. Vanaf ca. 8 jaar. 
Amsterdam : Leopold, 2016 
t310090 avon - J A - 3br 
____________________________ 

Ridder, de, Isabelle / Pleuntje 
 
Pleuntje (5) maakt samen met haar 
vriendje Joep van alles mee. Ze 
gaan naar de rommelmarkt en het 
pretpark en verzinnen hun eigen 
taal. Vanaf ca. 4 jaar. 
Amsterdam : Clavis, 2016 
t306776 verh - J A - 3br 
____________________________ 

Schotveld, Janneke / Piraat Puck 
 
Puck is gevonden door een echte 
piratenkapitein. Als zij 10 jaar is, 
mag zij de grote test doen om zelf 
piraat te kunnen worden: de pet van 
de kapitein stelen! AVI-M5. Vanaf 
ca. 8 jaar. 
Tilburg : Zwijsen, 2016 
t309844 avon - J A - 2br 
____________________________ 

Schotveld, Janneke / Superjuffie 
op kamp 
 
Juf Josje gaat met groep zes op 
kamp. Zouden de bosdieren de hulp 
van Superjuffie nog nodig hebben? 
En Lisa, van wie de ouders steeds 
ruzie hebben, gedraagt zich 
vreemd. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, 
zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. 
Houten : Van Holkem & Warendorf, 
2015 
t309762 scho dier - J A - 6br 
____________________________ 

Sikkel, Manon / Geheim agent 
oma 
 
Max is vrijdagmiddag altijd bij zijn 



 

 

71 

lieve oma, die graag breit en met 
wie Max altijd puzzelt. Maar ineens 
komt zijn andere oma hem ophalen 
van school. De andere oma is hip 
en stoer en heeft een heel 
spannend beroep. Voorlezen vanaf 
ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 
jaar. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2016 
t310333 humo avon - J A - 2br 
____________________________ 

Verstegen, Jeska / Keteltje 
 
Prinses Keteltje wil bij Doffie spelen. 
Maar de koets mist een wiel en de 
auto start niet. Dan ziet Prins Opa 
een lege bus staan. Zou hij die 
kunnen besturen? AVI-E4. 
Voorlezen vanaf ca. 4 jaar, zelf 
lezen vanaf ca. 7,5 jaar. 
Amsterdam : Leopold, 2016 
t308658 spro - J AK A - 1br 
____________________________ 

B = leeftijd 9 t/m 12 jaar 

Bolt, Arienne / De laatste reis van 
de Ballerinus 
 
Ravi ontdekt dat circusdirecteur 
Benno al zijn dieren aan de slager 
wil verkopen. Samen met zijn 
nieuwe vriend, de oude kapitein 
Sep, gaat Ravi op wereldreis om de 
dieren thuis te brengen. Voorlezen 
vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 
9 jaar. 
Rotterdam : Lemniscaat, 2016 
t307051 avon dier - J B - 11br 
____________________________ 

Brouwer, Willeke / Silvester ...en 
de vreemde voorouder 
 
Silvester en zijn klas werken aan 
een nieuw thema: voorouders. Ze 

moeten een stamboom maken en 
bezoeken een expositie. Silvester 
denkt dat het saai gaat worden, 
maar dat heeft hij helemaal mis. 
Vanaf ca. 9 jaar. 
Utrecht : Callenbach, 2016 
t308024 scho humo - J B - 2br 
____________________________ 

Cherry, Simon / De schat van 
Gruizelkaak 
 
Wat doet Eddie als het plafond van 
zijn oma naar beneden komt en er 
een echte piraat in haar badkuip 
ligt? Dan gaat hij natuurlijk met hem 
mee op avontuur! Vanaf ca. 9 jaar. 
Utrecht : Uitgeverij De Fontein 
Jeugd, 2016 
Vertaling van: Eddy Stone and the 
epic holiday mash-up. - London : 
Usborne Publishing Ltd, 2016 
t308201 zeel humo avon - J B - 
9br 
____________________________ 

Dam, Angelique van / Joehoe! Ik 
wil een koe 
 
Laura (9, ik-figuur) wil dolgraag een 
koe hebben. Maar dat kan volgens 
haar ouders niet op het balkon. Dan 
verhuizen ze naar het huis van 
Laura's overleden oma. Voorlezen 
vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 
9 jaar. 
Amsterdam : Moon, 2016 
t307150 dier - J B - 6br 
____________________________ 

Douglas, Jozua / De gruwelijke 
generaal 
 
Costa Banana 1 - Rosa en Fico zijn 
de kinderen van de president van 
Costa Banana. Als Rosa ontdekt 
dat generaal Sjasliek van plan is 
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hun moeder te ontvoeren, komen 
de kinderen in actie. Voorlezen 
vanaf ca. 8 jaar, zelf lezen vanaf ca. 
9 jaar. Wordt gevolgd door: t309983 
Utrecht : Uitgeverij De Fontein 
Jeugd, 2015 
t309618 dete humo - J B - 8br 
____________________________ 

Douglas, Jozua / De ongelooflijke 
Ravi Ravioli 
 
Costa Banana 2 - President 
Fernando raakt helemaal in de ban 
van hypnotiseur Ravi Ravioli. Hij 
doet alles van Ravioli zegt. Maar is 
deze man wel te vertrouwen? Rosa 
en Fico gaan op onderzoek uit. 
Voorlezen vanaf ca. 8 jaar, zelf 
lezen vanaf ca. 9 jaar. Vervolg op: 
t309618 Wordt gevolgd door: 
t316506 
Utrecht : Uitgeverij De Fontein 
Jeugd, 2016 
t309983 dete humo - J B - 8br 
____________________________ 

Flanagan, John / De 
spookgezichten 
 
Broederband 6 - In dit deel spoelen 
de Reigers aan op een onbekend 
eiland, waar ze een gevaarlijk nieuw 
avontuur te wachten staat. Vanaf 10 
jaar. Vervolg op: t299845 
Haarlem : Gottmer, 2016 
Vertaling van: The Ghostfaces . - 
Random House Australia, 2016. - 
(Brotherband  
t309527 avon hist - J B - 17br 
____________________________ 

Geest, van der, Simon / 
Spijkerzwijgen 
 
Vonkie (12, ik-figuur) logeert bij 
haar opa. Hij vertelt haar allerlei 

verhalen over vroeger. Maar opa 
vertelt haar niet alles. Waarom heeft 
hij geen contact meer met zijn 
lievelingsbroer? En waarom mag 
Vonkie niet in de buurt van de oude 
molen komen? Vanaf ca. 10 jaar. 
Amsterdam : Em. Querido's 
Kinderboeken Uitgeverij, 2015 
t307147 avon fami - J B - 12br 
____________________________ 

Gemert, van, Gerard / Clubliefde 
 
Stijn en Storm mogen proeftrainen 
bij de Engelse topclub Petchwood 
United. Maar dat vinden de 
supporters van de club Petchwood 
Spurs niet leuk. Vanaf ca. 9 jaar. 
Hasselt : Clavis, 2013 
t310323 spor - J B - 6br 
____________________________ 

Griffiths, Andy / De waanzinnige 
boomhut van 65 verdiepingen 
 
De waanzinnige boomhut 5 - Andy 
en Terry hebben weer dertien 
nieuwe verdiepingen op hun 
boomhut geplaatst. Maar ze hebben 
geen bouwvergunning 
aangevraagd! Kunnen ze dat met 
hun nieuwe tijdmachine misschien 
goedmaken? Vanaf ca. 9 jaar. 
Vervolg op: t302297 Wordt gevolgd 
door: t312734 
Tielt : Lannoo, 2016 
Vertaling van: The 65-storey 
treehouse. - Sydney : Pan 
Macmillan Australia, Pty Limited, 
2015. - (Treehouse books) 
t306360 avon humo - J B - 4br 
____________________________ 

Hoes, Isa / Engel 
 
Engel is een heel bijzonder meisje 
dat een speciale gave heeft: ze kan 
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wensen in vervulling laten gaan. 
Maar niet alle wensen 
Alkmaar : Kluitman, 2016 
t307793 spro - J B - 6br 
____________________________ 

Kingma, Jeanet / Mosselvogel 
 
Riska (9, ik-figuur) maakt niet zo 
makkelijk vrienden op de camping. 
Dan ruilt ze met Sjoerd haar 
haaientand voor een mossel. Er 
blijkt een bijzonder vogeltje in de 
schelp te leven. Samen met Sjoerd 
verzorgt ze in het geheim de 
mosselvogel. Voorlezen vanaf ca. 8 
jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar. 
Amsterdam : Clavis, 2016 
t308820 fant fami - J B - 6br 
____________________________ 

Kinney, Jeff / Ff offline 
 
Het leven van een loser 10 - Bram 
heeft het niet gemakkelijk als zijn 
moeder een actie begint tegen het 
gebruik van elektronica in zijn dorp. 
Dagboek met veel cartoons. Vanaf 
ca. 10 jaar. Vervolg op: t301077 
Wordt gevolgd door: t313941 
Utrecht : De Fontein Jeugd, 2016 
Vertaling van: Old school. - New 
York : Amulet Books, 2015. - (Diary 
of a wimpy kid  
t307424 humo scho - J B - 4br 
____________________________ 

Klabbers, Lara / Ivan de 
Wonderlijke 
 
De beste vriend van Ivan is 
overleden. Als hij een kauwgombal 
doorslikt, belandt hij in het jaar 1788 
in Frankrijk aan het hof van 
Lodewijk XVI. Hij beleeft allerlei 
bijzondere avonturen. Vanaf ca. 9 
jaar. 

Doetinchem : Graviant educatieve 
uitgaven, 2015 
t307199 spro avon - J B - 6br 
____________________________ 

Lanen, van, Marleen / Tikkie 
terug!* 
 
Wanneer Bas in het park in Gouda 
op een vriend wacht, spreekt het 
standbeeld van Erasmus hem aan. 
Hij neemt Bas mee naar de tijd 
waarin hij zelf jong was, de 
Middeleeuwen. Vanaf ca. 9 jaar. 
Gouda : Museum Gouda, 2016 
t307654 hist - J B - 6br 
____________________________ 

Lee, van der, Ton / Dik Trom en 
de verdronken schat van 
Etersheim 
 
Dik Trom gaat op zoek naar een 
goudschat die tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog was verstopt 
voor de Spaanse soldaten. Vanaf 
ca. 10 jaar. 
Wormer : Stichting Uitgeverij Noord-
Holland, 2016 
t309250 avon hist - J B - 4br 
____________________________ 

Meijer, Theo / Spes 
 
Hond Spes vindt in mevrouw 
Grootjans eindelijk een goede baas. 
Hij maakt nieuwe vrienden en 
beleeft allerlei avonturen. Vanaf ca. 
10 jaar. 
Rijswijk : De Vier Windstreken, 
2016 
t308715 dier - J B - 9br 
____________________________ 

Roos, de, B.M. / Knallen met de 
Kameleon 
 
Voor hun ouders, die bijna 25 jaar 
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getrouwd zijn, organiseren Hielke 
en Sietse een grote verrassing. 
Daarnaast ontdekken ze dat een 
schoolgenootje, die met haar familie 
op een camping woont en geen 
verblijfsvergunning heeft, in de 
problemen zit. Vanaf ca. 10 jaar. 
Alkmaar : Kluitman, 2015 
t307785 avon - J B - 7br 
____________________________ 

Roos, de, B.M. / De Kameleon 
 
Sietze en Hielke zijn hard aan het 
trainen voor een voetbaltoernooi. 
Maar dan worden er in het dorp 
allerlei dingen vernield en gestolen. 
De Kameleonvaarders gaan op 
onderzoek uit. Vanaf ca. 9 jaar. 
Alkmaar : Kluitman, 2016 
t307491 avon - J B - 6br 
____________________________ 

Russell, Rachel Renée / Puppy 
Love 
 
Dagboek van een muts 10 - Nikki 
Maxwell gaat proberen om voor een 
hond met zeven puppy's te zorgen, 
zonder dat haar ouders daarvan iets 
mogen weten. Vanaf ca. 11 jaar. 
Vervolg op: t306777 
Utrecht : Uitgeverij De Fontein 
Jeugd, 2016 
Vertaling van: Tales from a not-so-
perfect pet sitter. - New York : 
Aladdin, 2016. - (Dork diaries  
t309918 scho humo - J B - 6br 
____________________________ 

Smit, Niki / 100% Coco New York 
 
Coco (13) heeft een eigen 
fashionblog: The Style Tiger. Ze 
krijgt een uitnodiging om vier weken 
op de Teen Vogue University in 
New York lessen over mode te 

volgen. Vanaf ca. 11 jaar. 
Utrecht : Uitgeverij De Fontein 
Jeugd, 2016 
t307493 lief meis scho - J B - 11br 
____________________________ 

Verroen, Dolf / Oorlog en 
vriendschap 
 
Het is meteen duidelijk: Kees en 
Joop worden vrienden. Voor altijd. 
Maar er is oorlog en Kees ontdekt al 
snel dat er weinig voor altijd is. 
Vanaf ca. 9 jaar. 
Amsterdam : Stichting Collectieve 
Propaganda van het Nederlandse 
Boek, 2016 
t308301 oorl - J B - 5br 
____________________________ 

Vriens, Jacques / 
Smokkelkinderen 
 
Arie groeit op bij zijn oma. Zijn 
vader is smokkelaar tijdens de crisis 
in de jaren dertig. Als Arie zijn vader 
gaat helpen komt hij terecht in een 
wereld vol verraad. 
Houten : Van Holkema & 
Warendorf, 2016 
t309112 hist avon - J B - 6br 
____________________________ 

Wiersema, Bert / Paniek in Porto 
 
Simons' spectrum 6 - Steven 
Simons gaat met zijn ouders en zus 
Kirsten naar Portugal, omdat zijn 
vader daar een foto-opdracht heeft. 
Daar komen Steven en Kirsten in 
aanraking met de praktijken van 
Nederlandse drugssmokkelaars. 
Vanaf ca. 10 jaar. Vervolg op: 
t292534 
Heerenveen : Columbus, 2016 
t308959 prot dete - J B - 8br 
____________________________ 
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Woltz, Anna / Alaska 
 
Parkers hond Alaska moest weg, 
omdat haar broertje allergisch voor 
hem is. Op haar eerste schooldag 
ziet ze dat Alaska nu de hulphond is 
van haar klasgenoot Sven. Ze wil 
graag weer contact met Alaska, 
maar ze vindt Sven niet aardig. 
Vanaf ca. 11 jaar. 
Amsterdam : Em. Querido's 
Kinderboeken Uitgeverij, 2016 
t310092 dier avon - J B - 7br 
____________________________ 

Woltz, Anna / Gips 
 
Fitz (12, ik-figuur) is woedend, 
omdat haar ouders gaan scheiden. 
Als ze een dag in het ziekenhuis 
moet doorbrengen, moet ze met 
haar eigen gevoelens en die van 
haar moeder leren omgaan. Vanaf 
ca. 10 jaar. 
Amsterdam : Em. Querido's 
Kinderboeken Uitgeverij, 2015 
t307306 jepr psyc - J B - 6br 
____________________________ 

C = leeftijd 13 t/m 15 jaar 

Björk, Marja / Jongen 
 
Marion is als meisje geboren, maar 
voelt zich een jongen. Ze loopt 
tegen onbegrip aan, voelt boosheid 
en weet niet wat ze met haar lijf aan 
moet. Wanneer Marion Makke 
wordt, wordt het langzaam rustiger 
in haar leven. Vanaf ca. 13 jaar. 
Naarden : Middernacht Pers, 2014 
Vertaling van: Poika. - Helsinki : 
Like Publishing Ltd., 2013 
t309510 psyc - J C - 7br 
____________________________ 

Bradford, Chris / Losgeld 
 
Bodyguard 2 - Connor Reeves is 
een buddyguard. Hij moet een rijke 
tweeling beschermen als zij op 
vakantie zijn. Maar hun jacht wordt 
door piraten overmand en voor 
losgeld vastgehouden. Vanaf ca. 13 
jaar. Vervolg op: t307115 Wordt 
gevolgd door: t308531 
Houten : Van Goor, 2016 
Vertaling van: Ransom. - London : 
Puffin, 2014 
t307223 dete - J C - 17br 
____________________________ 

Bradford, Chris / Gijzeling 
 
Bodyguard 1 - Connor (15) is de 
'buddyguard' van de dochter van de 
Amerikaanse president. Zij denkt 
echter dat hij een Engelse 
uitwisselingsstudent is. Connor 
moet haar beschermen tegen een 
mogelijke ontvoering door 
terroristen. Vanaf ca. 13 jaar. Wordt 
gevolgd door: t307223 
Houten : Van Goor, 2016 
Vertaling van: Hostage. - Londen : 
Pwnguin Books Ltd., 2013. - 
(Bodyguard  
t307115 dete - J C - 17br 
____________________________ 

Bradford, Chris / Hinderlaag 
 
Bodyguard 3 - Buddyguard Connor 
moet twee Franse 
ambassadeurskinderen 
beschermen tijdens een safari in 
Afrika. Wat begint als een prettig 
reisje, ontaardt in een heftig 
gevecht met als inzet een veld met 
diamanten. Vanaf ca. 13 jaar. 
Vervolg op: t307115 Wordt gevolgd 
door: t313488 
Houten : Van Goor, 2016 
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Vertaling van: Ambush. - London : 
Puffin, 2015. - (Bodyguard) 
t308531 dete - J C - 17br 
____________________________ 

Cazemier, Caja / Like me! 
 
Zilver wordt in de brugklas erg 
gepest. Via sociale media worden 
bewerkte foto’s van haar 
doorgestuurd en ze wordt vaak 
buitengesloten. Net als Zilver niet 
meer weet wat ze ertegen kan 
doen, komt er een nieuw 
slachtoffer. Vanaf ca. 12 jaar. 
Amsterdam : Uitgeverij Ploegsma, 
2016 
t309753 scho jepr - J C - 8br 
____________________________ 

Gemeinhart, Dan / Naar de top 
 
Mark (12) heeft kanker en nog maar 
één wens: een berg beklimmen. Hij 
vertelt Jessie wat hij van plan is. 
Nadat hij stiekem is vertrokken, 
wordt er een zoektocht naar hem 
opgezet. Jessie twijfelt of ze zijn 
geheim moet bewaren. Vanaf ca. 12 
jaar. 
Rotterdam : Lemniscaat, 2015 
Vertaling van: The honest truth. - 
New York : Scholastic Press, 2015 
t309458 psyc - J C - 5br 
____________________________ 

Gemert, van, Gerard / Verlamd 
 
Eilandgheimen 1 - Jesper krijgt een 
cassettebandje toegestuurd dat te 
maken heeft met het ongeluk van 
zijn zusje Wendy een jaar geleden. 
De afzender dreigt dat er opnieuw 
iets zal gebeuren en alleen Jesper 
kan dit voorkomen. Vanaf ca. 12 
jaar. Wordt gevolgd door: t312971 
Amsterdam : Clavis, 2016 

t309289 thri - J C - 9br 
____________________________ 

Mous, Mirjam / 2C 
 
Klas 2C gaat op werkweek naar de 
Ardennen. De busreis is net 
begonnen, als iedereen een 
mysterieus bericht op zijn telefoon 
krijgt. Er blijkt een bom aan boord 
van de bus te zijn. Vanaf ca. 12 
jaar. 
Houten : Van Holkema & 
Warendorf, 2016 
t307751 thri - J C - 11br 
____________________________ 

Nielsen, Susin / Wij zijn allemaal 
moleculen 
 
De dertienjarige hoogbegaafde 
Stewart en de veertienjarige 
beautyqueen Ashley (afwisselend 
ik-figuur) zijn ineens tot elkaar 
veroordeeld als stiefbroer en -zus. 
En hun levens waren al niet 
eenvoudig. Vanaf ca. 13 jaar. 
Rotterdam : Lemniscaat, 2016 
Vertaling van: We are all made of 
molecules. - Tundra Books, 2015 
t308538 fami jepr - J C - 10br 
____________________________ 

Oomen, Francine / Hoe overleef 
ik met/zonder gescheiden 
ouders? 
 
Hoe overleef ik.... 0 - Het leven van 
Rosa (11) staat op zijn kop. Haar 
ouders gaan scheiden, ze krijgt een 
fietsongeluk en haar beste vriendin 
loopt over naar de vijand. Gelukkig 
heeft ze schrijfster Barbara Broos 
nog. Vanaf ca. 10 jaar. Wordt 
gevolgd door: t270328 
Amsterdam : Em. Querido's 
Kinderboeken uitgeverij, 2015 
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t310125 jepr - J C - 7br 
____________________________ 

Riordan, Rick / Het verborgen 
orakel 
 
De beproeving van Apollo 1 - De 
god Apollo is uit Olympos 
verbannen en leeft als tiener in New 
York. Hoe komt hij daar weer in de 
gunst bij Zeus? Vanaf ca. 13 jaar. 
Wordt gevolgd door: t315582 
Houten : Van Goor, 2016 
Vertaling van: The hidden oracle. - 
New York : Disney/Hyperion Books, 
2016. - (The trials of Apollo) 
t309518 avon - J C - 17br 
____________________________ 

Ronhaar, Gerda / De Duiventil in 
zwaar weer 
 
De Duiventil serie 8 - Bas moet naar 
het ziekenhuis, Famke kan geen 
dierenarts worden en Betsie doet 
mee aan een schrijfwedstrijd. Er 
gebeurt weer van alles in de 
Duiventil. Vanaf ca. 13 jaar. Vervolg 
op: t252163 
Vierhouten : Uitgeverij Mes, 2016 
t310307 prot fami oudm - J C - 
15br 
____________________________ 

Scherpenhuizen, David / In de 
schaduw van de bevrijding 
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is 
Joop bevriend met een jongen van 
de Hitlerjugend en een joodse 
jongen. Hij maakt zich zorgen over 
zijn vader in het verzet en over zijn 
ouders, als die onterecht als nsb'ers 
in een kamp terechtkomen. Vanaf 
ca. 13 jaar. 
Leersum : Uitgeverij Village, april 
2016 

t308368 oorl - J C - 11br 
____________________________ 

Slee, Carry / Verdacht 
 
Wanneer Tess filmbeelden heeft 
van een overval op een juwelier 
besluit ze haar beeldmateriaal naar 
de politie te brengen. Die beslissing 
verandert haar leven. 
Amsterdam : Carry Slee, 2016 
t310027 scho - J C - 13br 
____________________________ 

Stoffels, Karlijn / Eigen vuur 
 
De familie van Sooys (ca. 14 jaar) 
wordt ernstig getroffen tijdens de 
bombardementen op Oostburg in 
1944. Sooys besluit zijn zusje en 
broertjes naar familie te brengen. 
Het wordt een gevaarlijke tocht 
dwars door de frontlinies. Vanaf ca. 
13 jaar. 
Amsterdam : Leopold, 2016 
t308442 oorl hist - J C - 8br 
____________________________ 

Kästner, Erich / De conferentie 
van de dieren 
 
Wanneer Alois de Leeuw, Oskar de 
Olifant en Leopold de Giraffe elkaar 
treffen, komt het gesprek op de 
mensen, en daar hebben ze snel 
een mening over: mensen kunnen 
duiken als de vissen, vliegen als de 
arenden en klauteren als de 
gemzen, maar ze veroorzaken ook 
oorlogen, revoluties en 
hongersnoden. Het is jammer voor 
de kinderen. Daar hebben de dieren 
medelijden mee. De eerste 
Conferentie der Dieren wordt bij 
elkaar geroepen, en uit de gehele 
wereld stromen de dieren samen, 
om de vrede onder de mensen te 
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bewerkstelligen. Het wordt al snel 
duidelijk dat ze trucs moeten 
gebruiken om er voor te zorgen dat 
de mensen hen serieus nemen. 
Vanaf ca. 11 jaar. 
Den Haag : Jet Quadekker, 2015 
Vertaling van: Die Konferenz der 
Tiere. - Zürich : Atrium Verlag, 
2013. - Oorspronkelijke uitgave: 
Zürich : Europa Verlag, 1949 
t307198 dier - V J B C - 2br 
____________________________ 

D = leeftijd 16 jaar en ouder 

Asher, Jay / Thirteen reasons 
why 
 
Clay (16) luistert een hele nacht 
naar zeven cassettebandjes waarop 
een klasgenote Hannah, die twee 
weken daarvoor zelfmoord pleegde, 
vertelt waarom er een eind aan haar 
leven kwam. Vanaf ca. 15 jaar. 
Rotterdam : Lemniscaat, 2015 
Vertaling van: Thirteen reasons 
why. - New York : Razor Bill, 2007 
t307044 psyc jepr - V J D - 11br 
____________________________ 

Brothers, Caroline / Achterland 
 
Als hun ouders in Kaboel zijn 
omgekomen bij terroristische 
aanslagen en hun broer is vermoord 
door de Taliban, proberen de 
Afghaanse broers Aryan (14) en 
Kabir (8) in Engeland te komen. 
Vanaf ca. 15 jaar. 
Amsterdam : Uitgeverij De 
Arbeiderspers, 2016 
Vertaling van: Hinterland. - 
Bloomsburry Publishing plc. - 2011 
t310073 soci - V J D - 9br 
____________________________ 

Cline, Emma / De meisjes 
 
De 14-jarige Evie Boyd, kind van 
gescheiden ouders, raakt meer en 
meer betrokken bij een commune 
en onder de invloed van de leider. 
Vanaf ca. 16 jaar. 
Amsterdam : Lebowski Publishers, 
2016 
Vertaling van: The girls. - New York 
: Random House, 2016 
t309511 psyc - V J D - 15br 
____________________________ 

Cline, Ernest / Armada 
 
Zack Lightman is goed in het spelen 
van computergames. Wanneer hij 
op een dag bij school een 
ruimteschip uit een van zijn games 
ziet, moet hij zijn kennis onverwacht 
gebruiken tegen een buitenaardse 
invasie. Vanaf ca. 15 jaar. 
Amsterdam : Q, 2016 
Vertaling van: Armada. - New York : 
Crown, 2015 
t307630 sfic - V J D - 19br 
____________________________ 

Golden, Christie / Warcraft 
 
Durotan is een jonge Orc krijger en 
zoon van Garad de leider van de 
Frostwolves. Als Garad sterft moet 
Durotan de clan leiden. Maar het 
zijn barre tijden. Vanaf ca. 15 jaar. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2016 
Vertaling van: The official movie 
prequel Durotan. - 2016 
t308819 sfic fant - V J D - 12br 
____________________________ 

Gray, Claudia / Duizend stukjes 
van jou 
 
De vuurvogel 1 - De vader van 
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Marguerite is vermoord. Met behulp 
van zijn uitvinding reist ze de 
moordenaar achterna naar een 
andere dimensie. Maar is deze Paul 
wel echt de moordenaar? Vanaf ca. 
15 jaar. 
Amsterdam : YoungAdult, januari 
2015 
Vertaling van: A thousand pieces of 
you. - New York : HarperCollins 
Publishers LLC, 2014 
t306904 sfic - V J D - 16br 
____________________________ 

Haas, Abigail / Verraad 
 
De hartsvriendinnen Anna en Elise 
gaan met vrienden naar Aruba. Als 
Elise vermoord in hun vakantiehuis 
wordt aangetroffen, wordt Anna 
opgepakt. Wanhopig wacht ze in de 
cel haar proces af. Vanaf ca. 15 
jaar. 
Utrecht : De Fontein, 2014 
Vertaling van: Dangerous girls. - 
New York : Simon Pulse, 2013 
t310327 thri - V J D - 16br 
____________________________ 

Hamilton, Alwyn / Rebel in de 
woestijn 
 
Amani (16) wil weg uit het 
woestijndorp Dustwalk. Samen met 
de mysterieuze Jin trekt ze naar de 
stad Izman. Een tocht die hen 
midden in een machtsstrijd brengt, 
vol gevaar en magie. Vanaf ca. 15 
jaar. Wordt gevolgd door: t315098 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2016 
Vertaling van: Rebel of the sands. - 
New York : Viking Penguin USA  
t308733 sfic lief - V J D - 13br 
____________________________ 

Lindstrom, Eric / Wat jij niet ziet 
 
Parker (16) is blind en haar beide 
ouders zijn overleden. Met hulp en 
steun van haar vrienden probeert 
Parker haar droom waar te maken. 
Vanaf ca. 15 jaar. 
Haarlem : Gottmer, 2016 
Vertaling van: Not if I see you first. - 
New York : Poppy, 2015 
t310263 jepr blin - V J D - 12br 
____________________________ 

Lore, Pittacus / Het lot van Tien 
 
The Lorien Legacies 6 - De 
Mogadoren-invasie op Aarde is 
begonnen. Op onverklaarbare wijze 
ontwikkelt Sam, een mens, ineens 
een Erfgave. En hij is niet de enige. 
Vanaf ca. 15 jaar. Vervolg op: 
t300479 Wordt gevolgd door: 
t313963 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2016 
Vertaling van: The fate of Ten. - 
London : Michael Joseph, 2015. - 
(The Lorien legacies  
t307141 sfic - V J D - 16br 
____________________________ 

Lore, Pittacus / De erfgaven 
 
De kleine kronieken van Lorien 1 - 
Drie verhalen die aansluiten bij de 
Lorienkronieken, verteld door Zes, 
Negen en Adamus Sutekh, zoon 
van een grote Mogadoorse 
generaal. Vanaf ca. 15 jaar Wordt 
gevolgd door: t311872 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2016 
Vertaling van: Six's legacy. - 2011 + 
en: Nine's legacy. - 2012 + en: The 
fallen legacies. - 2012 
t307224 sfic - V J D - 14br 
____________________________ 
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Maas, Sarah J. / Hof van doorns 
en rozen 
 
Hof van doorns en rozen 1 - Feyre 
(19) wordt gevangengenomen door 
een vijandig magisch ras. Ze 
probeert te ontsnappen, maar raakt 
steeds meer verstrikt in het leven bij 
de vijand. Vanaf ca. 15 jaar. Wordt 
gevolgd door: t308984 
Houten : Van Goor, 2016 
Vertaling van: A court of thorns and 
roses. - New York : Bloomsbury, 
2015 
t307659 sfic - V J D - 23br 
____________________________ 

Maas, Sarah J. / Hof van mist en 
woede 
 
Hof van doorns en rozen 2 - Feyre 
is teruggekeerd aan het hof van 
Tamlin als een High Fae. Haar 
nieuwe gedaante en haar rol als 
bevrijder van het volk vallen Feyre 
zwaar. Dan claimt Rhysand haar 
middels hun overeenkomst en krijgt 
haar leven opnieuw een 
onverwachte wending. Vanaf ca. 15 
jaar. Vervolg op: t307659 Wordt 
gevolgd door: t313952 
Houten : Van Goor, 2016 
Vertaling van: A court of mist and 
fury. - New York : Bloomsbury, 2016 
t308984 sfic - V J D - 34br 
____________________________ 

Manschot, Anke / De sprong op 
Normandië 
 
Als Dave en Joey hun zware 
opleiding tot parachutist hebben 
afgerond, krijgen ze een 
levensgevaarlijke opdracht. Ze 
moeten in de nacht van D-Day op 
Normandië springen en helpen 
Europa te bevrijden. Vanaf ca. 15 

jaar. 
Amsterdam : Uitgeverij Brandt, 
2015 
t307112 oorl - V J D - 16br 
____________________________ 

Minkman, Jen / Het laatste licht 
 
Na een Wicca-ritueel belandt Moira 
(21) in een droomwereld. In deze 
mysterieuze omgeving ontmoet ze 
de geheimzinnige Hayko. Maar kun 
je wel verliefd zijn op iemand die 
niet echt bestaat? Vanaf ca. 15 jaar. 
Den Haag : Dutch Venture 
Publishing, januari 2016 
t308438 sfic - V J D - 13br 
____________________________ 

Niven, Jennifer / Waar het licht is 
 
Violet en Finch (17, afwisselend ik-
figuur) ontmoeten elkaar boven op 
de klokkentoren van school. Allebei 
overwegen ze er vanaf te springen. 
Finch leert Violet opnieuw van het 
leven te genieten. Maar lukt hem 
dat zelf ook? Vanaf ca. 15 jaar. 
Amsterdam : Moon, 2015 
Vertaling van: All the bright places. - 
Random Hous, 2015 
t309459 psyc - V J D - 13br 
____________________________ 

Vreeswijk, Helen / Vermist 
 
Anouk, Liz, Ramona, Paul en Hugo 
gaan stage lopen op de Filipijnen 
waar ze verschillende 
kindertehuizen gaan bezoeken en 
sportlessen geven. Maar de meiden 
worden ontvoerd en verkocht aan 
de Fugao-stam die een tekort aan 
vrouwen heeft. Vanaf ca. 15 jaar. 
Houten : Best of YA|Van Goor, 
2016 
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t309754 thri - V J D - 11br 
____________________________ 
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Informatieve boeken voor de 
jeugd 

Godsdienst 

Stolp, Hans / Waarom wij naar de 
aarde kwamen 
 
Waarom de mens op aarde is, 
wordt met hulp van de 
reïncarnatieleer uitvoerig uitgelegd. 
Vanaf ca. 11 jaar. 
Utrecht : AnkhHermes, 2015 
Eerste druk: Kampen : Ten Have, 
2000 
t308443  - J B - 4br 
____________________________ 

Opvoeding - Onderwijs - Vorming 

Joosen, Wendy / Fien kan niet 
goed zien 
 
Fien is een vrolijk, nieuwsgierig en 
lief kleutertje. Zij heeft een papa, 
mama, broer en een hond. Fien is 
gewoon Fien, maar ze kan niet zo 
goed zien. Ze gaat op vakantie, 
voor het eerst naar school en naar 
de oogarts. Maar hoe gaat dat 
wanneer je slechtziend bent? Kun je 
dan wel gewoon alles? Hoe doet 
Fien dat? Vanaf ca. 4 jaar. 
Soest : Boekscout.nl, 2016 
t308815 blin jepr - V J A - 3br 
____________________________ 

Wiskunde - Informatica - 
Natuurwetenschappen 

Akveld, Joukje / Een aap op de 
wc 
 
Alle dieren van de dierentuin, 
waaronder chimpansee Phientje en 
neushoorn Kali, gaan verhuizen. 
Maar dan breekt de Tweede 
Wereldoorlog uit en wordt 

Rotterdam gebombardeerd. Waar 
gebeurd verhaal met o.a. 
kleurenillustraties. Vanaf ca. 9 t/m 
12 jaar. 
Hoorn : Hoogland & Van Klaveren, 
2015 
t307144 dier oorl - J B - 5br 
____________________________ 

Menskunde - Geneeskunde - 
Gezondheidszorg - 
Lichaamsoefening en sport 

Vendel, van de, Edward / Het 
kankerkampioenschap voor 
junioren 
 
Max (ik-figuur) is 15 als ontdekt 
wordt dat hij lymfeklierkanker heeft. 
Hij is vastbesloten om te overleven. 
Tussen de chemokuren door gaat 
hij o.a. naar feesten. Dit 
aangrijpende en ook grappige 
verhaal is gebaseerd op een waar 
gebeurd levensverhaal. Vanaf ca. 
15 jaar. 
Amsterdam : Em. Querido's 
Kinderboeken Uitgeverij, 2015 
t307146 psyc biog - J C D - 7br 
____________________________ 

Muziek - Dans - Toneel - Film 

Sheeran, Ed / Ed Sheeran: a 
visual journey 
 
De Britse singer-songwriter Ed 
Sheeran (1991) vertelt over de 
lange weg naar succes en zijn 
bestaan als beroemde muzikant. 
Met getekende portretten en foto's, 
veelal in kleur. Vanaf ca. 15 jaar. 
Utrecht : Veltman Uitgevers, 2015 
Met register 
Vertaling van: Ed Sheeran : a visual 
journey. - London : Cassell, 2014 
t307488 biog - V J D - 7br 
____________________________ 
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Taal- en letterkunde 

Hollander, den, Vivian / Spekkie 
en Sproet en de verdwenen 
kaketoe 
 
Spekkie en Sproet staan samen op 
een camping vlakbij de duinen. 
Daar loopt een man rond die 
vreemd doet. Wanneer er een 
bijzondere kaketoe verdwijnt, gaat 
het tweetal op onderzoek uit. AVI-
M5. Vanaf ca. 7 jaar. 
Amsterdam : Ploegsma, 2006 
t308980 dete - J A B - 2br 
____________________________ 

Menten, Tosca / Dummie de 
mummie en de gouden scarabee 
 
Dummie de mummie 1 - Als Goos 
uit school komt, vindt hij een 
levende mummie in zijn bed. Goos 
en zijn vader besluiten dat niemand 
mag weten dat 'Dummie' er is. Dat 
valt niet mee als Dummie mee naar 
school wil! Vanaf ca. 8 jaar. Wordt 
gevolgd door: t311412 
Houten : Van Goor, 2009 
t309625 humo fant - J B - 8br 
____________________________ 

Naus, Reggie / Trubbel de trol 
 
Trubbel de trol 1 - De moeder van 
Pepijn en Sanne is overleden. Als 
hun vader werk vindt als 
boswachter, verhuizen ze naar het 
Nevelwoud. Daar gebeuren 
vreemde dingen. Pepijn ontmoet de 
vriendelijke trol Trubbel. Maar 
Trubbels oom is minder aardig 
Vanaf ca. 8 jaar. 
Amsterdam : Uitgeverij Ploegsma, 
2014 
t306507 spro humo - J A - 3br 
____________________________ 

Jager, de, J. / Het superleuke 
moppenboek voor kinderen 
 
Ruim honderd moppen, met af een 
toe een grappige zwart-wittekening 
als mop. Vanaf ca. 9 jaar. 
Aartselaar : Deltas, 2016? 
t308795 humo - J B - 2br 
____________________________ 

Thorne, Jack / Harry Potter en het 
vervloekte kind 
 
Albus, de oudste zoon van Harry 
Potter, sluit op Zweinstein 
vriendschap met Scorpius Malfidus. 
Samen bedenken ze een manier 
om het verleden te veranderen. 
Vanaf ca. 12 jaar. 
Amsterdam : De Harmonie, 
november 2016 
Vertaling van: Harry Potter and the 
cursed child : parts one and two. - 
Special rehearsal edition script. - 
London : Little, Brown, 2016 
t310250 fant - V J C D - 13br 
____________________________ 

Geschiedenis 

Horst, ter, Marc / De oma van de 
oma van mijn oma 
 
Hoe leefde de oma van je oma? En 
daar de oma van? Van theekransje 
tot Facebook, van paard tot 
elektrische fiets en van ganzenveer 
tot smartphone. Met ruim honderd 
oma’s en opa’s duik je de 
geschiedenis in. Met stripachtige 
kleurenillustraties. Vanaf ca. 10 t/m 
13 jaar. 
Haarlem : Gottmer, 2016 
t308796 hist fami - J B - 4br 
____________________________ 
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Zijverden, van, Jan / Mysterie in 
het veen 
 
In 1897 wordt het 'meisje van Yde' 
uit het veen opgegraven. Ze heeft 
een snoer om haar nek. Hoe en 
waarom is ze hier terechtgekomen? 
Lees haar verhaal, voorzien van 
veel kleurenfoto's en -tekeningen. 
Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar. 
Zwolle : WBOOKS, 2016 
t310004 hist - J B C - 2br 
___________________________
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