
 

 

  

 

Aanwinstenlijst  
 
Brailleboeken 2021 
 
 
Bevat alle brailleboeken die in de periode januari t/m juni 2021 aan de 

collectie van Bibliotheekservice Passend Lezen zijn toegevoegd.  



 
 

II 

Over deze aanwinstenlijst 
 
Deze aanwinstenlijst bevat de brailleboeken van Bibliotheekservice Passend 
Lezen die van januari t/m juni 2021 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 - AK 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 AK, A, B, C of D 

 V  boeken voor volwassenen 
 J  boeken voor de jeugd 
 AK  leeftijdscategorie 0 tot 6 jaar 
 A  leeftijdscategorie 6 tot 9 jaar 
 B  leeftijdscategorie 9 tot 12 jaar 
 C  leeftijdscategorie 12 tot 15 jaar 
 D  leeftijdscategorie 15 jaar en ouder 

- aantal braillebanden waaruit het boek bestaat 
 
De genreaanduiding geeft het soort roman aan. Zie ook lijst van afkortingen. 
Sommige boeken zijn zowel bij de romans als bij de informatieve boeken 
ingedeeld. Ook komt het voor dat titels zowel bij de volwassenen als bij de 
jeugd opgenomen zijn.  
 
  



 
 

III 

Samenstellen van wenslijsten 
 
De gewenste boeknummers kunt u telefonisch of via de e-mail doorgeven aan 
de afdeling Klantencontact. 
 
Indien u hulp nodig heeft bij het samenstellen van de wenslijst kunt u contact 
opnemen met afdeling Klantencontact, telefoon: 070 – 3381 500.  
 
Bibliotheekservice Passend Lezen 
Wenslijst 
Postbus 84010 
2508 AA Den Haag 
E-mail: klanten@passendlezen.nl 
 
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 
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 
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IV 

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 

Een winter vol verhalen 
 
Bundel met verhalen, brieven, 
gedichten, geschiedenissen, essays 
en herinneringen, met de winter als 
thema, van 51 auteurs. 
Amsterdam : Uitgeverij Balans, 
november 2020 
t335089 verh - V - 20br  
____________________________ 

Acda, Thomas / Scenario 
 
Twee Nederlanders die in New York 
een opleiding scenario schrijven 
volgen, besluiten samen een script 
te schrijven en rollen ongewild de 
misdaad in. 
Amsterdam : Lebowski Publishers, 
2020 
t334109 psyc - V - 15br  
____________________________ 

Afshar, Tessa / Dochter van 
Rome: roman 
 
Eerste eeuw na Christus: de 
dochter van een Romeinse 
generaal leert een Joodse 
jongeman kennen die christen is 
geworden. Ze trouwt met hem en 
samen worden zij de steunpilaren 
van de christelijke gemeente. 
Utrecht : KokBoekencentrum 
Uitgevers, 2020  
Vertaling van: Daughter of Rome. - 
Carol Stream, Illinois : Tyndale 
House Publishers, 2020 
t334514 bybl lief - V - 17br  
____________________________ 

Appel, René / Overschot 
 
Een makelaar krijgt door zijn 
stiefzoon te maken met 

bedreigingen vanuit het criminele 
circuit. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2020  
t335195 thri - V - 13br  
____________________________ 

Arentsen, Dianne / Ithana 
 
Het patroon 1 - De wees Ithana 
voelt zich een gevangene in het 
kamp van meester Farzu. Als ze 
weet te ontsnappen, ontmoet ze 
kampgenoot Skay die op een 
geheimzinnige missie is. Ze besluit 
hem te helpen. Maar gedurende de 
reis komt ze erachter dat er iets op 
haar jaagt. Vanaf ca. 15 jaar. Wordt 
gevolgd door: t334904 
Maastricht : Zilverbron, juli 2017 
t334569 sfic - V J D - 18br  
____________________________ 

Arentsen, Dianne / Kimoh'ra 
 
Het patroon 2 - Kimoh'ra moet 
vechten voor haar leven als ze 
wordt aangevallen tijdens een van 
haar feesten. Ithana zint op wraak 
op haar vroegere mentor Farzu. En 
heel Sondar loopt gevaar nu het 
leger van Mordis groeit. Vanaf ca. 
15 jaar. Vervolg op: t334569 Wordt 
gevolgd door: t334905 
Maastricht : Zilverbron, maart 2018 
t334904 sfic - V J D - 19br  
____________________________ 

Arentsen, Dianne / Eyvére 
 
Het patroon 3 - Eyvére is lid van het 
dievengilde van de mysterieuze 
Ezru in Querdor. Wanneer haar zus 
wordt vermoord door Mordis, neemt 
ze de strijd tegen hem op. Mordis 
heeft zijn intrek genomen in een 
oeroud doolhof en komt steeds 
dichterbij zijn doel: heersen over 
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Sondar. Vanaf ca. 15 jaar. Vervolg 
op: t334904 Wordt gevolgd door: 
t337131 
Maastricht : Zilverbron, februari 
2019 
t334905 fant - V J D - 23br  
____________________________ 

Armentrout, Jennifer L. / The 
Brightest Night 
 
Evie (ik-persoon) en Luc zitten 
ondergedoken in Zone 3. Evie moet 
haar krachten leren beheersen, 
maar die worden steeds sterker. 
Vanaf ca. 15 jaar. Vervolg op: 
t327956 
Utrecht : Uitgeverij Zomer & 
Keuning, 2020 
Vertaling van: The brightest night. - 
New York : Tor Teen, 2020 
t334570 fant - V J D - 34br  
____________________________ 

Arnaldur / Boven water 
 
De gepensioneerde inspecteur 
Konrad krijgt in Reykjavik te maken 
met grootouders die zich zorgen 
maken over hun verdwenen 
drugssmokkelende kleindochter en 
met twee cold cases: de dood van 
een 12-jarig meisje in 1961 en de 
onopgeloste moord op zijn eigen 
criminele vader in 1963. 
Amsterdam : Volt, 2020 
Vertaling van: Stúlkan hjá brúnni. - 
Reykjavik : Forlagið, 2018 
t333932 thri - V - 15br  
____________________________ 

Arnaldur / Smeltend ijs 
 
Als op een smeltende gletsjer het 
lichaam van een al dertig jaar 
vermiste ondernemer wordt 
gevonden, kan de gepensioneerde 

politieman Konráð eindelijk zijn 
onderzoek afronden. 
Amsterdam : Volt, 2019 
Vertaling van: Myrkrið veit. - 
Reykjavik : Forlagið, 2019 
t334220 thri - V - 15br  
____________________________ 

Aspe, Pieter / Van In 
 
Commissaris Van In krijgt te maken 
met een rechtse organisatie die 
westerse waarden in ere wil 
herstellen en denkt Van In voor hun 
karretje te kunnen spannen. 
Brugge : Aspe NV, mei 2020 
t334183 dete - V - 11br  
____________________________ 

Atangana Bekono, Simone / 
Confrontaties 
 
Salomé Atabong (16, ik-persoon) zit 
een maand vast in een 
jeugddetentiecentrum omdat ze 
twee klasgenoten heeft mishandeld, 
nadat ze haar discrimineerden en 
kleineerden. Ze denkt na over wat 
er mis is gegaan, wie er nou 
eigenlijk schuldig is en waaraan. 
Ook maakt ze zich zorgen over haar 
familie. Vanaf ca. 15 jaar. 
Amsterdam : Lebowski Publishers, 
2020 
t335787 psyc - V - 9br  
____________________________ 

Backman, Fredrik / Angstige 
mensen 
 
Als een mislukte overval eindigt met 
een gijzeling en de dader spoorloos 
is, moeten twee agenten een vader 
en een zoon achterhalen wat er 
gebeurd is. 
Amsterdam : Volt, 2020 
Vertaling van: Folk med ångest. - 
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Stockholm : Bökforlaget Forum, 
2019 
t333931 dete - V - 17br  
____________________________ 

Balci, Erdal / De gevangenisjaren 
 
De zoon van een Turkse 
gastarbeider in Utrecht probeert los 
te komen uit het dwingende Turkse 
milieu waarin hij verkeert. 
Amsterdam : De Geus, 2021 
t335553 soci - V - 12br  
____________________________ 

Baldacci, David / Daglicht 
 
FBI-agente Atlee Pine komt 30 jaar 
na de ontvoering van haar toen 6-
jarige tweelingzusje op het spoor 
van de vermoedelijke dader en ze 
krijgt vrij om samen met een oude 
vriend dit spoor na te trekken. 
Vervolg op: t328209 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2020 
Vertaling van: Daylight. - London : 
Pan Books, 2020 
t334223 thri - V - 20br  
____________________________ 

Bauer, Guus / Vaders dag 
 
Een zoon gaat nog één dag met zijn 
al overleden vader op stap langs 
plekken uit het verleden. 
Hoorn : Uitgeverij Hoogland & Van 
Klaveren, 2020 
t336300 fami - V - 8br  
____________________________ 

Bayliss, Jenny / Twaalf dagen 
voor kerst 
 
Op zoek naar de ware partner 
besluit een succesvolle jonge vrouw 
mee te doen aan een 12-dates 
arrangement voor Kerst. 

Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2020 
Vertaling van: The twelve dates of 
Christmas. - 2020 
t334415 lief kers - V - 22br  
____________________________ 

Beauvoir, de, Simone / De 
onafscheidelijken 
 
De vriendschap tussen twee 
meisjes, Sylvie - alter ego van 
Simone de Beauvoir - en Andrée 
die elkaar leren kennen op een 
katholieke meisjesschool als zij 
beiden 9 jaar zijn. 
Amsterdam : Cossee, 2020 
Vertaling van: Les inséparables. - 
Éditions de L'Herne, 2020. - 
Oorspronkelijke uitgave: 1954 
t333813 psyc biog - V - 7br  
____________________________ 

Berger, John / Het varken aarde 
 
Verhalen over het leven in een 
kleine boerengemeenschap in 
Frankrijk. 
De Bilt : Schokland, 2016 
Vertaling van: Pig earth. - New York 
: Pantheon, 1980 
t334222 verh - V - 13br  
____________________________ 

Bervoets, Hanna / Wat wij zagen 
 
Novelle over Kayleigh die voor een 
onlineplatform gruwelijke filmpjes, 
fake news en bedreigingen moet 
verwijderen. 
Amsterdam : Stichting Collectieve 
Propaganda van het Nederlandse 
Boek, 2021 
t334515 psyc - V - 5br  
____________________________ 
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Besten, den, Janny / 
Kersenbloesem 
 
Na de dood van haar vader laat een 
jonge vrouw haar oude leventje 
achter zich om voor haar 
dementerende moeder in Ierland te 
zorgen. 
Apeldoorn : De Banier Uitgeverij, 
2014 
t335619 fami prot - V - 14br  
____________________________ 

Biesheuvel, J.M.A. / Vroeger 
schreef ik 
 
Selectie van niet eerder gebundelde 
verhalen en verhalen gevonden na 
de dood van de auteur (1939-2020). 
Leiden : Brooklyn Uitgeverij, 2021 
t335212 verh - V - 12br  
____________________________ 

Blees, Gerda / Wij zijn licht 
 
Vanuit het perspectief van de 
dingen om hen heen wordt het op 
waarheid gebaseerde verhaal 
verteld van een Utrechtse 
woongroep, die in 2017 een van 
haar leden verliest door hun dieet 
van licht en lucht. 
Amsterdam : Uitgeverij Podium, 
2020 
t335786 psyc - V - 10br  
____________________________ 

Bomann, Corina / Mathilda's 
geheim 
 
Een jonge vrouw ontdekt na de 
dood van haar moeder dat deze 
haar geschiedenis geheim heeft 
gehouden. Met vallen en opstaan 
komt Mathilda alles te weten. 
Vervolg op: t329738 Wordt gevolgd 
door: t335512 

Amsterdam : Boekerij, 2020 
Vertaling van: Mathildas Geheimnis. 
- Berlin : Ullstein, 2018. - (Die 
Frauen vom Löwenhof) 
t335483 hist - V - 29br  
____________________________ 

Bomann, Corina / Solveigs 
belofte 
 
Een tragisch ongeval maakt een 
einde aan het geluk van Solveig, 
waarna zij zich terugtrekt op de 
Leeuwenhof. Dit geeft haar een 
kans op een nieuwe start. Vervolg 
op: t335483 
Amsterdam : Boekerij, 2021 
Vertaling van: Solveigs 
Versprechen. - Berlin : Ullstein, 
2019. - (Die Frauen vom Löwenhof) 
t335512 hist - V - 29br  
____________________________ 

Boomstra, Marja / Als het 
verleden toekomst wordt 
 
Letta wordt geconfronteerd met 
haar eigen duistere verleden. 
Weert : M-B publishing, Verschenen 
30-10-2020 
t335620 thri psyc - V - 12br  
____________________________ 

Börjlind, Cilla / Bevroren goud 
 
Als rechercheur Olivia Rönning bij 
een moordonderzoek in Noord-
Zweden verdwijnt, verlaat haar oud-
collega Tom Stilton halsoverkop zijn 
verblijf in Thailand om haar te 
zoeken. 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2020 
Vertaling van: Fruset guld. - 
Stockholm : Norstedts, 2019. - 
(Rönning Stilton ; del 6) 
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t333711 thri - V - 22br  
____________________________ 

Brocatus, Frans A. / Gevonden 
Voorwerpen 
 
Korte verhalen over alledaagse 
voorwerpen en de betekenis die ze 
voor de auteur hebben. 
Breda : Ambilicious, 2020 
t333565 verh psyc - V - 4br  
____________________________ 

Brown, Dan / De Da Vinci code 
 
Een Amerikaanse kunsthistoricus 
wordt verdacht van moord in het 
Louvre, wat hem dwingt via 
cryptische aanwijzingen de ware 
schuldige te vinden. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, january 2019 
Vertaling van: The Da Vinci code. - 
London : Bantam Press, 2003 
t334940 thri - V - 27br  
____________________________ 

Bryndza, Robert / Schaduwland 
 
Kate Marshall onderzoekt de 
mysterieuze verdwijningen en 
ongelukken van mensen bij een 
groot stuwmeer. 
Amsterdam : Boekerij, 2021 
Vertaling van: Shadow sands. - 
London : Sphere, 2020 
t335213 thri - V - 17br  
____________________________ 

Callahan, Patti / Joy 
 
De Amerikaanse Joy Davidman 
raakt bevriend met C.S. Lewis en 
de band tussen hen mondt uit in 
een huwelijk. 
Utrecht : KokBoekencentrum 
Uitgevers, 2019 
Vertaling van: Becoming Mrs. 

Lewis. - Nashville : Thomas Nelson, 
2018 
t333993 biog prot - V - 26br  
____________________________ 

Camilleri, Andrea / De methode 
Catalanotti 
 
Als de regisseur van een 
amateurtoneelgezelschap dood 
wordt aangetroffen, gaat 
commissaris Montalbano op 
onderzoek uit. 
Amsterdam : Serena Libri, 2020 
Vertaling van: Il metodo Catalanotti. 
- Palermo : Sellerio Editore, 2018 
t334444 dete - V - 13br  
____________________________ 

Charles, Janet Skeslien / De 
bibliotheek van Parijs 
 
Parijs, 1939. Odile Souchet werkt in 
de Amerikaanse bibliotheek maar 
als de nazi’s de stad bezetten en 
Joden niet meer welkom zijn, 
kunnen Odile en haar collega’s dit 
niet verkroppen en gaan ze de 
boeken bij hun Joodse leden thuis 
bezorgen. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2021 
Vertaling van: The Paris Library. - 
2020 
t335092 oorl - V - 20br  
____________________________ 

Christiansen, Rune / De 
eenzaamheid in het leven van 
Lydia Erneman 
 
Een periode uit het leven van een 
jonge dierenarts in Noorwegen, 
over het platteland, de natuur, 
seizoenen, werken en leven, leven 
en dood. 
Zaandam : Uitgeverij Oevers, 2020 
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Vertaling van: Ensomheten i Lydia 
Ernemans liv. - Oslo : Forlaget 
Oktober AS, 2014 
t335538 psyc lite - V - 7br  
____________________________ 

Clayborn, Kate / De L van liefde 
 
Als illustrator Meg een code in een 
trouwkaart verwerkt, komt de 
opdrachtgever een jaar later verhaal 
halen. 
Utrecht : De Fontein, oktober 2020 
Vertaling van: Love lettering. - New 
York : Kensington Publishing Corp., 
2020 
t334721 lief - V - 20br  
____________________________ 

Coben, Harlan / Win 
 
Als een man dood wordt gevonden 
en bij hem een gestolen Vermeer 
wordt gevonden, besluit Windsor 
Lockwood III uit te vinden wie er 
achter een twintig jaar oude moord, 
schilderijendiefstal en ontvoering 
heeft gezeten. 
Amsterdam : Boekerij, 2021 
Vertaling van: Win. - London : 
Century, 2021 
t335920 thri - V - 18br  
____________________________ 

Cognetti, Paolo / Zonder de top te 
bereiken 
 
Paolo Cognetti trok in 2017 naar 
Nepal om in de Himalaya rond de 
berg Kailash te lopen, zoals 
Tibetaanse pelgrims al eeuwen 
doen, met een karavaan van 
dragers en muilezels. Niettemin is 
overleven niet verzekerd. 
Amsterdam : De Bezige Bij, februari 
2020 
Vertaling van: Senza mai arrivare in 

cima. - Turijn : Einaudi, 2018 
t335818 psyc - V - 4br  
____________________________ 

Colgan, Jenny / Het Cupcake 
Café (Special Bruna 2020) 
 
Issy Randall begint na het 
kwijtraken van haar baan Het 
Cupcake café. 
Amsterdam, Aangekondigd 01-10-
2020 
t334866 lief - V - 23br  
____________________________ 

Commandeur, Tanya / Rosa's 
oorlog 
 
Een jonge vrouw in het Rotterdam 
van 1942 ontfermt zich over een 
man die zijn geheugen kwijt is. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2020 
t334224 hist - V - 15br  
____________________________ 

Connelly, Michael / Een 
gewaarschuwd man 
 
Onderzoeksjournalist Jack McEvoy 
zou een meisje hebben vermoord. 
Met een ex-vriendin die FBI-agent 
is, gaat hij zijn onschuld bewijzen 
en ze komen een laboratorium op 
het spoor dat DNA doorverkoopt op 
het dark web. 
Amsterdam : Boekerij, 2020 
Vertaling van: Fair warning. - 
London : Orion, 2020 
t334306 thri - V - 17br  
____________________________ 

Cook, Nick / Grid 
 
Als president Thompson 
nachtmerries heeft over een 
aanslag op zijn leven, gaat zijn 
lijfarts op onderzoek uit wanneer 
een ex-militair de droom tot in detail 
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beschrijft. 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2020 
Vertaling van: The grid. - London : 
Doubleday, 2019 
t334719 thri - V - 21br  
____________________________ 

Cookson, Catherine / Geluk is als 
een zijden draad 
 
De belevenissen van een ouderpaar 
in de periode 1943-1971, dat zich 
door hard werken een zekere 
welstand heeft verworven maar 
hiervan niet kan genieten door de 
zorgen om hun vier kinderen, in het 
bijzonder de oudste zoon. 
Amsterdam : De Boekerij, 1990 
Vert. van: The invisible cord. - 
London : Heinemann, 1975 
t334437 fami - V - 17br  
____________________________ 

Costeloe, Diney / Twee moedige 
vrouwen 
 
Tijdens de Duitse bezetting in 
Frankrijk staan de nonnen van St. 
Croix voor een moeilijke beslissing 
Utrecht : De Fontein, september 
2020 
Vertaling van: The sisters of St 
Croix. - UK : Head of Zeus, 2016. - 
Oorspronkelijke titel: Death's dark 
vale. - UK : Castelhaven books, 
2004 
t333710 oorl - V - 21br  
____________________________ 

Couperus, Louis / De boeken der 
kleine zielen 
 
De afgunst, animositeit en 
bekrompenheid binnen een Haagse 
familie rond 1900. 
Doesburg : Lalito Klassiek, 2018 

Bevat: I: De kleine zielen ; II: Het 
late leven ; III: Zielenschemering ; 
IV: Het heilige weten. - 
Oorspronkelijke uitgaven: 
Amsterdam : Veen, 1901, 1902, 
1902, 1903 
t334647 psyc - V - 53br  
____________________________ 

Crispijn, Reina / Dochter van de 
zon 
 
Nadat ze de relatie met haar 
hebberige vriend heeft verbroken, 
vestigt een rijke jonge vrouw zich in 
een afgelegen stadje om daar een 
nieuw leven op te bouwen. Vervolg 
op: t295247 
Utrecht : Uitgeverij Zomer & 
Keuning, 2020 
t333939 lief - V - 17br  
____________________________ 

Cussler, Clive / Nighthawk 
 
Een raket met levensgevaarlijke 
lading raakt zoek waarna 
verschillende landen op zoek gaan 
en geweld daarbij niet schuwen. 
Amsterdam : The House of Books, 
2020 
Vertaling van: Nighthawk. - New 
York : G.P. Putnam's Sons, 2017 
t334435 thri - V - 19br  
____________________________ 

Daanje, Anjet / De herinnerde 
soldaat 
 
Een soldaat uit de Eerste 
Wereldoorlog lijdt door een 
oorlogstrauma aan totaal 
identiteitsverlies en moet zich na de 
oorlog opnieuw uitvinden. 
Groningen : Uitgeverij Passage, 
2019 
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t335254 psyc - V - 40br  
____________________________ 

De Gryse, Amarylis / 
Varkensribben 
 
Tragikomisch, absurdistisch verhaal 
over een verlaten en vrijgevochten 
jonge vrouw die haar plaats in het 
leven probeert te veroveren 
Amsterdam : Prometheus, 2020 
t335822 psyc - V - 7br  
____________________________ 

Dean, Abigail / Meisje A 
 
De kinderen uit een gezin met 
labiele ouders worden ernstig 
mishandeld, totdat een dochter 
ontsnapt en ze bevrijdt. 
Amsterdam : HarperCollins, januari 
2021 
Vertaling van: Girl A. - London : 
HarperCollinsPublishers, 2021 
t335551 thri - V - 19br  
____________________________ 

Degand, Stefaan / Dag liefje, met 
Mila gaat het goed en ik klungel 
lekker verder 
 
Acteur Stefaan Degand (1978) 
groeide op in het West- Vlaamse 
Wevelgem, een dorp dat hij 
ontgroeide in de grootstad 
Antwerpen, waar het leven zich 
verder ontspon. In een bezwerend 
en intens proza verhaalt hij over dat 
leven tot op heden. Over hoe de 
liefde in zijn leven kwam, en ook 
weer ging. En terugkwam. Over hoe 
leven ook maar wat klungelen is. En 
over eten, lekker, gulzig en veel. 
Gent : Borgerhoff & Lamberigts nv, 
2020 
t335820 psyc - V - 6br  
____________________________ 

Dekker, Ted / Het rode koord 
 
Een religieuze gemeenschap heeft 
zich teruggetrokken achter het rode 
koord als bescherming tegen het 
kwaad, maar Grace en haar broer 
Jamie gaan op onderzoek uit, 
voorbij het rode koord. 
Utrecht : KokBoekencentrum 
Uitgevers, 2020 
Vertaling van: The girl behind the 
red rope. - Grand Rapids, Michigan 
: Revell, 2019 
t334695 thri prot - V - 19br  
____________________________ 

Dicker, Joël / Het mysterie van 
kamer 622 
 
De schrijver onderzoekt een moord 
die lang geleden is gepleegd in het 
hotel waar hij verblijft. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2020 
Vertaling van: L'énigme de la 
chambre 622. - Paris : Éditions de 
Fallois, 2020 
t334217 thri - V - 29br  
____________________________ 

Dijk, van, Kiki / Gstaad 
 
Als de directrice van een school 
wordt vermoord, besluit journaliste 
Puck de culinaire persreis te laten 
schieten en gaat op onderzoek uit. 
Haarlem : Xander, 2020 
t334303 thri - V - 11br  
____________________________ 

Dijk, van, Marijke / Sluimering 
 
Journalist Ezra Jennings 
onderzoekt op aanwijzing van een 
ex-collega een virusuitbraak in 
China die wereldwijde gevolgen 
heeft. 
Zwolle : Scholten Uitgeverij, oktober 
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2020 
t334713 thri prot - V - 19br  
____________________________ 

Dionne, Karen / Geworteld in het 
kwaad 
 
Een jonge vrouw zit al jaren in een 
psychiatrische inrichting omdat ze 
denkt dat ze als kind haar moeder 
heeft vermoord, maar als haar 
herinneringen terugkomen, begint 
ze zich af te vragen of dat wel klopt. 
Utrecht : De Fontein, september 
2020 
Vertaling van: The wicked sister. - 
New York : G.P. Putnam's Sons, 
2020 
t335090 thri - V - 14br  
____________________________ 

Dis, van, Adriaan / KLIFI 
 
In een toekomstige Republiek 
Nederland, waar de 
klimaatverandering zich laat gelden, 
wekt de wijze waarop de 
populistische regering omgaat met 
slachtoffers van een orkaan de 
woede op van een oude man, die 
een pamflet schrijft als aanklacht. 
Amsterdam : Uitgeverij Augustus 
Atlas Contact, 2021 
t335251 lite - V - 6br  
____________________________ 

Downer, Lesley / De vrouw van 
de shogun 
 
In het 19e-eeuwse Japan wordt een 
jonge vrouw uitgekozen om met de 
shogun te trouwen, met de 
bedoeling hem te beïnvloeden om 
de juiste beslissingen te nemen bij 
het tegenhouden van westerse 
indringers. 
Amsterdam : Boekerij, 2020 

Vertaling van: The Shogun's queen. 
- London : Bantam Press, 2016 
t335424 hist lief - V - 22br  
____________________________ 

Duijvenboden, van, Peter / 
Rouwrandjes 
 
De vijftien verhalen in de bundel 
Rouwrandjes bieden inkijkjes in de 
levens van anderen. Inkijkjes die 
verwondering oproepen en 
tegelijkertijd herkenning bieden. Ze 
gaan bijvoorbeeld over ouderdom, 
verval en de dood, maar ook over 
nood, gekte en ongerijmdheden. 
Groningen : Palmslag, 2020 
t335081 verh - V - 6br  
____________________________ 

Durlacher, Jessica / De stem 
 
Een welgesteld echtpaar neemt een 
Somalische asielzoekster in dienst 
als oppas, zij blijkt een geweldige 
stem te hebben en als zij tijdens 
een talentenshow uitspraken doet 
over de islam heeft dat grote 
gevolgen. 
Amsterdam : Het Getij, Uitgeverij 
De Arbeiderspers, 2020 
t334799 lite psyc - V - 20br  
____________________________ 

Edwardson, Åke / Allen die 
gestorven zijn 
 
Commissaris Sten Ard onderzoekt 
de moord op een zakenman in 
Göteborg die dood op een bankje 
langs de rivier is gevonden. 
Utrecht : Bruna, 2011 
Vert. van: Till allt som varit dött. - 
Göteborg : Tre böcker, 1995 
t334354 dete - V - 16br  
____________________________ 
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Egmond, van, Michel / Wim Kieft 
 
Levensbeschrijving van de 
voetballer Wim Kieft, die langzaam 
maar zeker zijn zelfvertrouwen 
hervindt. 
Amsterdam : Inside, september 
2019 
1e druk: Amsterdam : Overamstel 
uitgevers, oktober 2018 
t334216 biog spor - V - 9br  
____________________________ 

Eliasberg, Jan / Hannahs vlucht 
 
Als in 1945 majoor Jack Delaney de 
opdracht krijgt om de van spionage 
verdachte Joodse Hannah Weiss te 
ontmaskeren is dat moeilijker dan 
gedacht en blijken de twee meer 
met elkaar gemeen te hebben dan 
hij had verwacht. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2020 
Vertaling van: Hannah's war. - New 
York : Little, Brown, 2020 
t334735 oorl - V - 13br  
____________________________ 

Elsschot, Willem / Pensioen 
 
De moeder van een in Duitse 
gevangenschap overleden Vlaamse 
soldaat incasseert jarenlang het 
oorlogspensioen dat eigenlijk 
bestemd was voor diens wettige 
zoon. Als de jongen gaat trouwen 
komen zijn ware identiteit en het 
bedrog aan het licht. 
Kalmthout : Polis, 2017 
Oorspronkelijke uitgave: 
Amsterdam : Van Kampen, 1937 
t335821 lite - V - 4br  
____________________________ 

Enright, Anne / Actrice 
 
Een schrijfster reconstrueert het 

leven van haar moeder, een eens 
beroemde Ierse actrice en vertelt 
daarmee ook haar eigen verhaal. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2020 
Vertaling van: Actress. - London : 
Jonathan Cape, 2020 
t335227 psyc - V - 12br  
____________________________ 

Essen, van, Rob / Een man met 
goede schoenen 
 
Korte surrealistische verhalen. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2020 
t333812 verh - V - 11br  
____________________________ 

Evaristo, Bernardine / Meisje, 
vrouw, anders 
 
Het verhaal van twaalf onderling 
met elkaar verbonden personages 
in de 20e en 21e eeuw, allemaal 
Brits, meest vrouw, zwart en tussen 
de 19 en 93 jaar oud. 
Amsterdam : De Geus, 2020 
Vertaling van: Girl, woman, other. - 
London : Hamish Hamilton, 2019 
t334480 psyc vrou - V - 25br  
____________________________ 

Falcones, Ildefonso / De schilder 
van Barcelona 
 
De passies van een jongeman in 
het Barcelona van begin 20ste 
eeuw gaan niet met elkaar samen. 
Om zijn eigen weg te vinden moet 
hij kiezen tussen rijkdom, macht, 
drugs, alcohol en liefde. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2020 
Vertaling van: El pintor de almas. - 
Barcelona : Penguin Random 
House Grupo Editiorial, 2019 
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t333712 hist - V - 41br  
____________________________ 

Finch, Tim / Vredesbesprekingen 
 
Een ervaren diplomaat moet zien 
om te gaan met het verlies van zijn 
vrouw, terwijl hij bij de internationale 
vredesbesprekingen die hij leidt juist 
zijn emoties moet verbergen. 
Amsterdam : Em. Querido's 
Uitgeverij, 2020 
Vertaling: Peace talks. - London : 
Bloomsbury Publishing, 2020 
t334818 psyc - V - 10br  
____________________________ 

Fitzek, Sebastian / Het geschenk 
 
Een analfabete man gaat op zoek 
naar een ontvoerd meisje. 
Amsterdam : The House of Books, 
2020 
Vertaling van: Das Geschenk. - 
München : Droemer*, 2019. - 
(Droemer*  
t334741 thri - V - 15br  
____________________________ 

Foekens, Simone / Dubbel spel 
 
Marieke verzorgt de vragenrubriek 
Lieve Imke in een bedrijfsblad en 
wordt door Fred gevraagd om als 
Imke mee te werken aan zijn 
radioprogramma; ze stemt toe, 
maar wil niet herkend worden als 
Marieke. 
Utrecht : Uitgeverij Zomer & 
Keuning, 2020 
t334479 lief - V - 13br  
____________________________ 

Foley, Lucy / De gastenlijst 
 
Als een jong, succesvol stel op een 
bijna onbewoond eiland gaat 
trouwen, lijken de gasten en het 

bruidspaar het naar hun zin te 
hebben, maar er dreigen geheimen 
naar buiten te komen die de 
bruidegom niet bekend wil hebben. 
Amsterdam : Boekerij, 2020 
Vertaling van: The guest list. - 
London : HarperCollinsPublishers, 
2020 
t335824 thri psyc - V - 13br  
____________________________ 

Folkers, Marina / Ik hou je vast 
 
Als een jonge vrouw voor een 
belangrijke opdracht haar 
jeugdliefde ontmoet die haar ooit 
afwees, ontdekt zij de werkelijke 
reden van zijn besluit. 
Utrecht : Uitgeverij Zomer & 
Keuning, 2020 
t334157 lief - V - 14br  
____________________________ 

French, Nicci / Wie niet horen wil 
 
Een jonge, gescheiden moeder 
maakt zich zorgen over het 
plotseling agressieve gedrag van 
haar dochtertje en denkt dat zij 
getuige is geweest van iets 
gewelddadigs. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2021 
Vertaling van: The unheard. - 
London : Simon & Schuster, 2021 
t335797 thri - V - 18br  
____________________________ 

Gardam, Jane / Ver van Verona 
 
Engeland, 1941. Jessica (13) weet 
al vanaf haar negende dat ze 
schrijver wil worden. Een 
verhuizing, de kennismaking met 
een politiek actieve jongen en een 
Duitse bom op een achterstandswijk 
maken enorme indruk. Jessica 
beschrijft alles pijnlijk eerlijk. Vanaf 
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ca. 15 jaar. 
Amsterdam : Cossee, 2020 
Vertaling van: A long way from 
Verona. - 1971 
t334196 oorl kind - V J D - 10br  
____________________________ 

Gastel, van, Céla / Vaarwel 
Roscoe 
 
Wanneer een jonge bekende acteur 
en muzikant plotseling overlijdt, 
proberen zijn broer en zijn vriendin 
dit verlies te verwerken. 
Amsterdam : Boekerij, 2021 
t335453 psyc - V - 16br  
____________________________ 

Genova, Maria / Communisme, 
sex & leugens 
 
Autobiografisch getint relaas over 
het leven van een jonge vrouw aan 
de vooravond van de val van het 
communisme in Bulgarije. 
Schoorl : Conserve, 2007 
t335091 WAAR - V - 11br  
____________________________ 

Gerritsen, Esther / De terugkeer 
 
Jaren na de dood van haar 
depressieve vader haalt Jennie het 
leven overhoop van haar stille broer 
en haar dementerende moeder door 
zijn zelfmoord te betwijfelen. De 
impact van haar gegraaf in het 
verleden is groter dan ze had 
kunnen voorzien. 
Amsterdam : De Geus, 2020 
t334030 psyc - V - 8br  
____________________________ 

Gohlke, Cathy / Het medaillon 
 
Het leven van twee Poolse vrouwen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog die 
zich elk inzetten om iets te 

betekenen voor de Joden van wie 
alle rechten worden afgenomen. 
Houten : Den Hartog, 2020 
Vertaling van: The medallion. - 
Carol Stream, IL : Tyndale House 
Publishers Inc., 2019 
t333994 hist - V - 20br  
____________________________ 

Goldammer, Frank / De 
vuurstorm 
 
In Dresden in 1945 jaagt 
commissaris Heller op een 
sadistische vrouwenmoordenaar, in 
de chaos van de laatste 
oorlogsmaanden en onder 
Russische bezetting. 
Amsterdam : Cargo, 2019 
Vertaling van: Der Angstmann. - 
München : dtv, 2016 
t334933 dete oorl - V - 12br  
____________________________ 

Goldammer, Frank / Duizend 
duivels 
 
In 1947 onderzoekt hoofdinspecteur 
Max Heller van de recherche in 
Dresden de dood van twee 
Russische officieren en de vondst 
van een tas met een afgehouwen 
hoofd. 
Amsterdam : Cargo, 2020 
Vertaling van: Tausend Teufel. - 
München : dtv Verlagsgesellschaft 
mbH & Co. KG, 2017 
t335063 dete - V - 13br  
____________________________ 

Gort, Ilja / Bed en breakfast 
 
De avonturen van een 
Amsterdamse hippie als wijnboer in 
Frankrijk die een B&B begint. 
Vervolg op: t329717 
Amersfoort : Slurp Publishers, 
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februari 2021 
t335022 humo - V - 10br  
____________________________ 

Grant, Michael / Monster 
 
Gone 7 - Shade (17) wil 
brokstukken van een geheimzinnige 
meteoriet hebben. Maar haar plan 
heeft angstaanjagende en 
verstrekkende gevolgen. Vanaf ca. 
15 jaar. 
Amsterdam : HarperCollins, 
november 2017 
Vertaling van: Monster. - New York : 
HarperCollins Publishers LLC, 2017 
t334771 sfic - V J D - 16br  
____________________________ 

Grant, Michael / Rivaal 
 
Gone 8 - Uit de restanten van een 
rots ontstaan mutanten die de 
mensheid terroriseren. Dan duikt 
Dillon Poe (18) op die met zijn stem 
mensen in zijn macht kan krijgen. 
De enigen die deze schurk met 
superkracht kunnen stoppen zijn 
superhelden. Vanaf ca. 15 jaar. 
Amsterdam : HarperCollins, januari 
2019 
Vertaling van: Villain. - New York : 
HarperCollins Publishers LLC, 2018 
t334773 sfic - V J D - 13br  
____________________________ 

Grant, Michael / Held 
 
Gone 9 - Sinds de koepel op 
Perdido Beach verdween, lopen er 
monsterachtige mensen met 
superkrachten rond. De leden van 
de Rockborn Gang zijn echter ook 
druk met slechte mutanten, zeker 
als New York wordt geraakt door 
een door aliens geïnfecteerde rots. 
Vanaf ca. 15 jaar. 

Amsterdam : HarperCollins, januari 
2020 
Vertaling van: Hero. - New York : 
HarperCollins Publishers LLC, 2019 
t334772 sfic - V J D - 16br  
____________________________ 

Grisham, John / Een tijd voor 
genade 
 
Advocaat Jake Brigance wordt 
aangewezen om de verdediging op 
zich te nemen van de 16-jarige 
Drew die de populaire lokale 
hulpsheriff heeft doodgeschoten om 
zijn moeder en zus te beschermen. 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2020 
Vertaling van: A time for mercy. - 
London : Hodder & Stoughton, 2020 
t334076 thri - V - 35br  
____________________________ 

Groen, Hendrik / Opgewekt naar 
de eindstreep 
 
Met de nodige zelfspot bespreekt 
de 90-jarige Hendrik Groen, 
bewoner van een verzorgingshuis in 
Bergen aan Zee, de gebeurtenissen 
in zijn kleiner wordende wereld. 
Vervolg op: t305896 
Amsterdam : Meulenhoff, 2020 
t334116 verh humo - V - 11br  
____________________________ 

Groenhof, Andra / Als je leven je 
lief is 
 
Als een jonge vrouw haar studie 
heeft afgerond, ontdekt ze dat ze 
nog niet helemaal klaar is voor het 
echte leven. 
Utrecht : VCL-serie, 2012 
t333992 lief prot - V - 12br  
____________________________ 
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Gül, Lale / Ik ga leven 
 
Een jonge vrouw beschrijft op 
openhartige wijze wat het betekent 
voor een meisje uit een streng-
islamitisch milieu om op te groeien 
in Nederland. 
Amsterdam : Prometheus, 2021 
t334885 psyc - V - 17br  
____________________________ 

Hannon, Irene / Lichtboei 
 
Als een jongeman terugkeert naar 
Hope Harbor omdat zijn opa 
plotseling is overleden, zet de 
ontmoeting met een jonge vrouw 
zijn leven op zijn kop. 
Utrecht : KokBoekencentrum 
Uitgevers, 2020 
Vertaling van: Pelican Point. - 2018 
t334568 lief prot - V - 17br  
____________________________ 

Harris, Robert / V2 
 
Terwijl de Duitsers vanuit de bossen 
tussen Scheveningen en 
Wassenaar V2’s afschieten op 
Londen, wordt een Engelse 
luchtmachtofficier naar Mechelen 
gestuurd, waar ze aan de hand van 
radargegevens de afvuurplek van 
de V2’s moet proberen vast te 
stellen. 
Amsterdam : Cargo, 2020 
Vertaling van: V2. - London : 
Hutchinson, 2020 
t333850 spio - V - 16br  
____________________________ 

Hartman, Corine / De nieuwe 
dood 
 
Psychiatrisch patiënte Faye van 
Laar helpt een professor met diens 
omstreden plan voor het 

zorgstelsel. 
Amsterdam : Cargo, 2021 
t335513 thri - V - 15br  
____________________________ 

Hegi, Ursula / De 
beschermheilige van zwangere 
meisjes 
 
In de zomer van 1878 overspoelt 
een vloedgolf het strand van het 
Duitse eiland Nordstrand, waarbij 
drie jonge kinderen omkomen 
Amsterdam : Orlando Uitgevers, 
2021 
Vertaling van: The patron saint of 
pregnant girls. - New York : Flatiron 
Books, 2020 
t334697 soci - V - 12br  
____________________________ 

Heijningen-Steenbergen, van, 
Annemarie / Gewijde chaos 
 
Een domineesgezin probeert ten 
tijde van de coronacrisis de rust te 
bewaren maar toch sijpelen stress 
en spanning hun leven binnen. 
Utrecht : KokBoekencentrum 
Uitgevers, 2021 
t334737 prot - V - 4br  
____________________________ 

Hek, van 't, Youp / Als ik God was 
 
Verzameling columns uit de jaren 
2016-2020 die eerder verschenen 
zijn in NRC Handelsblad. 
Amsterdam : Thomas Rap, 2021 
t335621 verh - V - 14br  
____________________________ 

Hek, van 't, Youp / In corontaine 
 
Verzameling columns van Youp van 
’t Hek die eerder verschenen zijn in 
NRC Handelsblad, geschreven in 
het jaar dat het coronavirus een 
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groot deel van de actualiteit 
bepaalde. 
Amsterdam : Thomas Rap, 2020 
t333825 humo verh - V - 6br  
____________________________ 

Herk, van, Ellen / Vlinders in 
Ferragudo 
 
Een 53-jarige vrouw probeert na het 
overlijden van haar man tot rust te 
komen in Portugal en haar leven 
weer op te bouwen. 
Amsterdam : Brave New Books, 
2021 
t335630 lief - V - 16br  
____________________________ 

Hollander, den, Loes / Wacht 
maar af 
 
Als een jonge vrouw vijf weken na 
een zware hersenoperatie weer bij 
haar positieven komt, blijkt er heel 
veel veranderd te zijn in haar leven. 
Laren (NH) : De Crime Compagnie, 
2020 
t334314 thri - V - 11br  
____________________________ 

Hollander, Wilma / De zomer van 
1970 
 
Na haar ontslag gaat Katie met de 
gepensioneerde Barend op vakantie 
naar het eiland Herm om er in alle 
rust nieuwe toekomstplannen te 
maken. De rust wordt echter 
verstoord door een oude 
verdwijningszaak en een knappe 
tuinman. 
Soest : Uitgeverij Cupido, 2020 
t334714 lief - V - 11br  
____________________________ 

Hornby, Nick / Op het eerste 
gezicht 
 
Als een vrouw van 42 bezig is te 
scheiden, krijgt ze onverwacht een 
relatie met een veel jongere man. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2020 
Vertaling van: Just like you. - 
London : Viking, 2020 
t333782 psyc lief - V - 16br  
____________________________ 

Ibrahim, Laila / Goudpapaver 
 
Door de dood in 1894 van een oude 
zwarte vrouw komen haar dochter 
en kleindochter in contact met de 
dochter van de plantage-eigenaar 
met wie de oude vrouw vroeger een 
hechte band had. Vervolg op: 
t328839 
Utrecht : KokBoekencentrum 
Uitgevers, 2020 
Vertaling van: Golden poppies. - 
Amazon Publishing, 2020 
t334696 hist - V - 16br  
____________________________ 

Jacobs, Anne / Het landhuis 
 
Barones Franziska (70) keert in 
1990 terug naar het landgoed 
Dranitz, waarvandaan zij met haar 
moeder werd verdreven terwijl haar 
zieke zusje achterbleef. 
Haarlem : Xander, 2020 
Vertaling van: Das Gutshaus. - 
München : Blanvalet Verlag, 2017 
t334225 lief hist - V - 22br  
____________________________ 

Jansson, Susanne / Winterwater 
 
Als een vader even aan de telefoon 
is, blijkt dat zijn driejarig zoontje na 
dat gesprek is verdwenen 
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Amsterdam : Cargo, 2020 
Vertaling van: Vintervallen. - 
Stockholm : Wahlström & 
Widstrand, 2020 
t335183 thri - V - 12br  
____________________________ 

Johns, Ana / Het meisje in de 
witte kimono 
 
Wanneer de Amerikaanse 
journaliste Tori ontdekt dat ze een 
Japanse halfzus heeft, gaat ze op 
onderzoek uit en doet schokkende 
ontdekkingen over gebeurtenissen 
in het naoorlogse Japan. 
Utrecht : De Fontein, september 
2020 
Vertaling van: The woman in the 
white kimono. - Park Row Books, 
2019 
t333713 hist - V - 17br  
____________________________ 

Jonasson, Jonas / Zoete, Zoete 
Wraak BV 
 
De ex-vrouw en de doodverklaarde 
zoon van een doortrapte 
kunsthandelaar beramen wraak op 
hun beider kwelgeest en schakelen 
daartoe een bureau in dat helpt bij 
wraak nemen. 
Amsterdam : Signatuur, 2020 
Vertaling van: Hämnden är ljuv AB. 
- Stockholm : Piratförlaget, 2019 
t333551 humo - V - 16br  
____________________________ 

Kamali, Marjan / De boekhandel 
van Teheran 
 
Een jonge vrouw en een jongeman 
in Teheran in 1953 willen trouwen, 
maar op het allerlaatste moment 
wordt dat verhinderd en pas jaren 
later ontmoeten ze elkaar weer. 

Amsterdam : Ambo|Anthos, 2020 
Vertaling van: The stationery shop. - 
Gallery Books, 2019 
t334935 psyc poli fami - V - 14br  
____________________________ 

Kara, Lesley / Het gerucht 
 
Als een alleenstaande moeder 
ongewild een gerucht verspreidt 
over een vrouw die 48 jaar geleden 
als tienjarige een kind heeft 
doodgestoken, heeft dat niet alleen 
voor haar grote gevolgen maar ook 
voor de gemeenschap waar ze net 
woont. 
Amsterdam : The House of Books, 
2020 
Vertaling van: The rumour. - London 
: Bantam Press, 2018 
t335065 thri psyc - V - 12br  
____________________________ 

Keret, Etgar / Mijn konijn van 
vaderskant 
 
Bundel met 22 surrealistische 
verhalen. 
Amsterdam : Uitgeverij Podium, 
2020 
Vertaling van: Takala Biktsee 
Hagalaksja. - Kinneret Zmora-Bitan 
Dvir, 2018 
t335825 verh - V - 8br  
____________________________ 

Ketwich, van, Alexander / De 
achterkant van de zon 
 
Een femme fatale verleidt een 
welgestelde man van middelbare 
leeftijd om een luxe leven te kunnen 
leiden totdat ze genoeg van krijgt. 
Harderwijk : Uitgeverij Gopher, 
2020 
t335082 thri lief - V - 13br  
____________________________ 



 
 

17 

King, Stephen / Later 
 
De jonge Jamie, die dode mensen 
kan zien, wordt door verschillende 
personen voor hun karretje 
gespannen waardoor hij te maken 
krijgt met het Kwaad. 
Amsterdam : Boekerij, 2021 
Vertaling van: Later. - 2020 
t335420 thri - V - 12br  
____________________________ 

King, Stephen / Ogen van vuur 
 
Een achtjarig meisje dat over een 
paranormale gave beschikt, is met 
haar vader op de vlucht voor 
agenten van het departement van 
wetenschappelijk onderzoek. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh 
Sijthoff, 2017 
Vertaling van: Firestarter. - New 
York : Viking Press, 1980 
t334895 grie thri - V - 26br  
____________________________ 

Kingsbury, Karen / Iemand zoals 
jij 
 
Als de vriendin van een jongeman 
verongelukt en hij te horen krijgt dat 
ze een zus heeft als gevolg van 
embryoadoptie, gaat hij naar haar 
op zoek. 
Utrecht : KokBoekencentrum 
Uitgevers, 2021 
Vertaling van: Someone like you. - 
New York : Atria Books, 2020 
t335214 lief prot - V - 14br  
____________________________ 

Knijff-Pot, Rita / Thuisland 
 
Drie families overleven de Tweede 
Wereldoorlog in verschillende 
landen, emigreren en kruisen 
elkaars wegen. Gebaseerd op ware 

gebeurtenissen. 
Soesterberg : Uitgeverij Aspekt, 
2020 
t332901 fami oorl - V - 25br  
____________________________ 

Kooiman, Dirk Ayelt / Het 
gebeurde 
 
Een man kijkt terug op zijn 
verleden. 
Amsterdam : Uitgeverij De 
Harmonie, oktober 2020 
t334761 psyc - V - 8br  
____________________________ 

Kousen, Margriet / Zusje 
 
Na de dood van hun moeder 
moeten drie zussen en een broer 
een besluit nemen over de 
toekomst van hun jongste zus die 
een meervoudige beperking heeft. 
Hilversum : B for Books, 2021 
t335865 fami - V - 5br  
____________________________ 

Kruijer, José / De weddenschap 
 
Een vrouw wordt achtervolgd door 
een gebeurtenis uit haar verleden, 
waarvoor iemand wraak lijkt te 
willen nemen. Zullen zij en haar 
gezin hier ongeschonden uit 
komen? 
Hoorn : Godijn Publishing, oktober 
2020 
t334717 thri - V - 12br  
____________________________ 

Kuypers, Deniz / De atlas van 
overal 
 
Na zo'n 20 jaar geen contact meer 
met hem te hebben gehad, gaat 
een zoon op zoek naar antwoorden 
op zijn vragen over het verleden en 
het leven van zijn Turkse vader en 
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naar parallellen in hun levens. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2021 
t335481 psyc - V - 15br  
____________________________ 

Kwast, van der, Ernest / Ilyas 
 
Een ontslagen conservator ontfermt 
zich over een in de goot geraakte 
jongeman. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2020 
t333851 psyc - V - 14br  
____________________________ 

Lalami, Laila / La Florida 
 
Estebanico, een Marokkaanse 
slaaf, wordt in 1527 door zijn 
Spaanse meester meegenomen op 
een expeditie naar Florida en komt 
uiteindelijk als een van de vier 
overlevenden aan in Mexico-stad. 
Amsterdam : Nieuw Amsterdam, 
2020 
Vertaling van: The Moor's account. - 
New York : Pantheon Books, 2014 
t334064 hist - V - 22br  
____________________________ 

Lans, Carl / Testbemanning 
 
In het jaar 2000 - zoveel maakt de 
Gammabemanning een reis naar de 
ringen van Saturnus. Wordt gevolgd 
door: t336449 
Plaats van uitgave niet vastgesteld : 
G. Konings gedrukt op de persen 
van uitgeverij LIBRA p.b.v.a., 1960 
t334691 sfic - V - 17br  
____________________________ 

Leeuwen, van, Joke / Mijn leven 
als mens 
 
Dinka sterft op 18-jarige leeftijd en 
belandt in een wereld van 
'terugkijken', waar ze op luchtige en 

humoristische wijze haar leven 
overschouwt en veel dingen ziet die 
niet helemaal kloppen. 
Amsterdam : Em. Querido's 
Uitgeverij BV, 2021 
t335516 psyc - V - 7br  
____________________________ 

Ley, Rebecca / Voor als ik er niet 
meer ben 
 
Wanneer een jonge vrouw kanker 
krijgt, besluit ze een handboek voor 
haar man te schrijven. 
Amsterdam : Nieuw Amsterdam, 
2020 
Vertaling van: For when I'm gone. - 
London : Orion Books, 2020 
t334464 lief fami - V - 14br  
____________________________ 

Lime, Johanna / De twaalfde 
Saturnusmaan 
 
Twee buitenaardse wezens 
bestuderen de ontwikkeling van de 
mensheid. 
Arnhem : aquaZZ, 2020 
t334158 sfic psyc - V - 10br  
____________________________ 

Link, Charlotte / Leugenaar 
 
De raadselachtige moord op een 
voormalig politieman zet zijn 
omgeving compleet op het 
verkeerde spoor. 
Haarlem : Xander, 2021 
Vertaling van: Die Betrogene. - 
München : Blanvalet, 2015 
t335633 thri - V - 28br  
____________________________ 

Loo, de, Tessa / De tweeling 
 
Twee bejaarde tweelingzusters die 
in hun kindertijd gescheiden 
werden, vertellen elkaar hun 
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levensverhaal. 
Amsterdam : Uitgeverij De 
Arbeiderspers, september 2015 
1e druk: oktober 1993 
t334669 psyc - V - 23br  
____________________________ 

Ludlum, Robert / Het Osterman 
weekend 
 
De directeur van een televisie-
nieuwsdienst tracht de stuwende 
kracht achter een spionagegroep te 
ontmaskeren. 
Amsterdam : Poema Pocket, 2002 
Vert. van: The Osterman weekend. 
- New York : World Publ., 1972 
t335198 thri - V - 14br  
____________________________ 

Ludlum, Robert / Het Rhinemann 
spel 
 
De Amerikanen en de Duitsers 
besluiten tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in het diepste geheim 
tot een ruil van voor beide 
belangrijke goederen, om uit een 
impasse te geraken. 
Amsterdam : Luitingh, 2009 
Vert. van: The Rhinemann 
exchange. - New York : Dial Press, 
1974 
t335199 thri - V - 26br  
____________________________ 

Lunde, Maja / Het einde van de 
oceaan 
 
In de toekomst waarin men kampt 
met droogte, vlucht een man met 
zijn gezin naar het noorden, maar 
onderweg raken ze gescheiden. 
Amsterdam : Signatuur, oktober 
2020 
Vertaling van: Blå. - Oslo : H. 
Aschehoug & Co, 2017 

t334059 avon - V - 17br  
____________________________ 

Luyk, van, Annette / Een perfecte 
illusie 
 
Een vrouw wordt via een datingsite 
verliefd en maakt al haar spaargeld 
over om haar liefde naar Nederland 
te laten komen, maar ze blijkt 
slachtoffer van fraude en als ze in 
Ghana haar bedrieger gaat zoeken, 
komt haar leven in gevaar. 
Utrecht : De Fontein, mei 2018 
t334365 erot - V - 13br  
____________________________ 

Maas, Sarah J. / Hof van zilveren 
vlammen 
 
Hof van doorns en rozen 5 - Nesta 
(25) wordt door het hof van haar 
zus Feyre gedwongen haar leven 
op orde te brengen. Ze traint met 
Cassian en sluit nieuwe 
vriendschappen. Nesta leert 
omgaan met haar trauma’s terwijl 
nieuwe gevaren dreigen. Vanaf ca. 
15 jaar. Vervolg op: t318914 
Amsterdam : Van Goor, 2021 
Vertaling van: A court of silver 
flames. - New York : Bloomsbury 
Publishing, 2021 
t335401 sfic - V J D - 40br  
____________________________ 

Malerman, Josh / Malorie 
 
Malorie onderneemt met haar 
kinderen, Tom en Olympia, opnieuw 
een gevaarlijke reis als ze hoort dat 
haar ouders nog in leven zijn. 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2020 
Vertaling van: Malorie. - New York : 
Del Rey, 2020 
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t335816 thri - V - 12br  
____________________________ 

Marlantes, Karl / De rivier 
 
Twee Finse broers en hun zus 
vluchten rond 1900 naar de 
Verenigde Staten en bouwen daar 
een nieuw leven op tussen 
houthakkers en vissers in een land 
in ontwikkeling. 
Amsterdam : Meulenhoff, 2020 
Vertaling van: Deep river. - London : 
Atlantic fiction, 2019 
t333933 hist - V - 48br  
____________________________ 

Marshall, Roz / Vang me op 
 
Het wel en wee van enkele 
personen rond een skischool in 
Schotland. Wordt gevolgd door: 
t336454 
Den Haag : DVP, december 2020 
Vertaling van: Fear of falling 
t334809 lief - V - 4br  
____________________________ 

Martens, Lidewij / Steigereiland 
 
Als het buurmeisje van een 
rechercheur wordt vermist, zet zij 
alles op alles om haar te kunnen 
vinden. 
Amsterdam : HarperCollins, juni 
2019 
t333849 thri - V - 20br  
____________________________ 

Meer, van der, Vonne / Naar 
Lillehammer 
 
Wanneer een jonge Nigeriaanse 
vrouw de 49-jarige Cécile vraagt om 
op haar dochtertje te passen, leert 
Cécile zichzelf en de Nigeriaanse 
cultuur kennen. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 

Contact, 2021 
t335399 psyc - V - 9br  
____________________________ 

Meer-Prins, van der, L. / Woelig 
water 
 
Een jong echtpaar groeit na 
moeilijke oorlogsjaren uit elkaar 
wanneer de man zich in de stad wil 
vestigen waar hij goede zaken kan 
doen, terwijl de vrouw haar 
geboortegrond niet wil verlaten 
Haarlem : Gottmer, 1974 
t333605 fami - V - 11br  
____________________________ 

Meijer, Eva / De nieuwe rivier 
 
Een Engelse journaliste onderzoekt 
de moord op een sojaboer en het 
ontstaan van een raadselachtige 
rivier. 
Amsterdam : Das Mag Uitgevers, 
april 2020 
t333604 dete - V - 10br  
____________________________ 

Meijsing, Geerten / Zeven 
kerstvertellingen 
 
Zeven uiteenlopende kerstverhalen 
over thema's als eenzaamheid, 
verdriet, donkere dagen, familie en 
samen zijn. 
Amsterdam : Uitgeverij De 
Arbeiderspers, 2020 
t334764 kers verh - V - 8br  
____________________________ 

Metz, Melinda / Poeslief 
 
Serena wil actrice worden en gaat 
wonen in een kleine wijk in Los 
Angeles, waar naast haar aspiraties 
de liefde, wijkagenten en de altijd 
aanwezige kat MacGyver haar 
bestaan zin en kleur geven. Vervolg 



 
 

21 

op: t328213 
Amsterdam : HarperCollins, 
augustus 2020 
Vertaling van: Mac on a hot tin roof 
t333943 dier lief - V - 17br  
____________________________ 

Meyer, Deon / Donkerdrif 
 
Bennie Griessel en zijn partner 
Vaughn Cupido houden zich bezig 
met de vermissing van een student 
en de moord op een lid van de 
Kaapse politie. 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2021 
Vertaling van: Donkerdrif. - 2020 
t335400 dete - V - 22br  
____________________________ 

Miller, Holly / Een glimp van jou 
 
Kan Joel de liefde met Callie 
toelaten, terwijl hij weet wat haar 
staat te wachten? 
Amsterdam : HarperCollins, 
augustus 2020 
Vertaling van: The sight of you. - 
London : Hodder & Stoughton, 2020 
t333529 lief - V - 19br  
____________________________ 

Modiri, Kaweh / Mitra 
 
Een Iraanse vrouw die na de moord 
op haar dochter naar Nederland is 
gevlucht, komt daar een vrouw 
tegen die ze ervan verdenkt haar 
dochter te hebben verraden, maar 
ze twijfelt of het wel de juiste vrouw 
is. 
Amsterdam : Thomas Rap, 2020 
t334312 psyc - V - 11br  
____________________________ 

Montefiore, Santa / De verre 
horizon 
 
Een journaliste krijgt opdracht de 
geschiedenis vast te leggen van de 
verdeelde familie Deverill en hun 
oude Ierse kasteel. 
Amsterdam : Boekerij, 2021 
Vertaling van: The distant shores. - 
2021 
t335606 lief fami - V - 20br  
____________________________ 

Montefiore, Santa / Naar de 
overkant 
 
Een vrouw die de spil is in een druk 
gezin en in de dorpsgemeenschap 
krijgt te maken met vroegtijdige 
dementie. 
Amsterdam : Boekerij, 2020 
Vertaling van: Here and now. - 2020 
t334779 fami - V - 15br  
____________________________ 

Moriarty, Nicola / De ex 
 
Een jonge vrouw wordt lastig 
gevallen door de ex-vriendin van 
haar vriend. 
Utrecht : De Fontein, december 
2020 
Vertaling van: The ex. - 
HarperCollinsPublishers Australia, 
2019 
t334567 thri psyc - V - 15br  
____________________________ 

Mortier, Erwin / De onbevlekte 
 
De dochter van een Vlaamse 
boerenfamilie vertelt het verhaal 
van haar in de oorlog gesneuvelde 
broer en van haar moeder. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2020 
t335172 psyc - V - 4br  
____________________________ 
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Mulisch, Harry / De ontdekking 
van de hemel 
 
Twee engelen onthullen een 
ingenieuze manipulatie met de 
historie en met genetisch materiaal. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2017 
1e druk: Amsterdam : De Bezige 
Bij, 1992. - (BBLiterair) 
t334897 lite - V - 46br  
____________________________ 

Murakami, Haruki / Eerste 
persoon enkelvoud 
 
Acht verhalen waarin de auteur 
jeugdherinneringen beschrijft die 
gaan over bizarre ontmoetingen met 
mensen en dieren. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2021 
Vertaling van: Ichininsho tansu. - 
Tokyo : Bungeishunju, 2020 
t335257 verh lite - V - 8br  
____________________________ 

Musser, Elizabeth / Het beloofde 
land 
 
Drie verschillende vrouwen leggen 
samen met de zoon van een van 
hen de pelgrimsroute Camino de 
Santiago af en die wandeltocht 
verandert hun leven. 
Utrecht : KokBoekencentrum 
Uitgevers, 2020 
Vertaling van: The promised land. - 
Grand Rapids, MI : Bethany House 
Publishers, 2020 
t334197 fami - V - 20br  
____________________________ 

Natsukawa, Sosuke / Het verhaal 
van de kat die boeken wilde 
redden 
 
Een Japanse jongen wordt na de 

dood van zijn grootvader die een 
boekwinkel had, door een 
sprekende kat meegevoerd op 
expedities om boeken te redden 
van de liefdeloze manier waarop 
mensen ermee omgaan. 
Amsterdam : Signatuur, oktober 
2020 
Vertaling van: Non o 
mamoroutosuru neko no hanashi. - 
Shogakukan, 2017 
t334413 spro psyc - V - 10br  
____________________________ 

Noël, Alyson / Blauwe maan 
 
Ever (16) kan, sinds ze door Damen 
onsterfelijk is gemaakt, gedachten 
lezen en aura's zien. Als Damen 
verdwijnt en erg veranderd 
terugkomt, probeert Ever hem te 
helpen. Ze komt voor een moeilijke 
keuze te staan. Vanaf ca. 15 jaar. 
Vervolg op: t328434 Wordt gevolgd 
door: t334782 
Amsterdam : Mouria, 2010 
Vert. van: Blue moon. - 2009. - (The 
immortals ; b. 2) 
t334781 fant - V J D - 12br  
____________________________ 

Noël, Alyson / Schaduwland 
 
Ever (16) kan, sinds ze door Damen 
onsterfelijk is gemaakt, gedachten 
lezen en aura's zien. Door een 
vloek zal Damen naar Schaduwland 
verdwijnen als hij en Ever elkaar 
aanraken. Vanaf ca. 15 jaar. 
Vervolg op: t334781 Wordt gevolgd 
door: t328435 
Amsterdam : Mouria, 2011 
Vert. van: Shadowland. - New York 
: St. Martin's Griffin, 2009. - (The 
immortals ; b. 3) 
t334782 fant - V J D - 14br  
____________________________ 
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Noël, Alyson / Lotusbloem 
 
De 16-jarige Ever is onsterfelijk. Ze 
gaat op reis om haar 
lotsbestemming te zoeken, zodat ze 
voor eeuwig bij haar grote liefde 
Damen kan zijn. Vanaf ca. 15 jaar. 
Vervolg op: t328436 
Amsterdam : Luitingh-Sijthoff, 2011 
Vert. van: Everlasting. - New York : 
St. Martin's Griffin, 2011. - (The 
immortals ; b. 6) 
t334783 fant lief - V J D - 12br  
____________________________ 

Noort, Saskia / Afgunst & Een 
goed huwelijk 
 
Twee langere en drie korte 
verhalen. 
Amsterdam : Anthos, 2013 
1e dr.: 2010. - Oorspr. uitg. resp.: 
Amsterdam : Stichting Collectieve 
Propaganda van het Nederlandse 
Boek, 2007; Hoofddorp : Sanoma 
Uitgevers, 2004 
t334668 thri verh - V - 6br  
____________________________ 

Noort, Saskia / De eetclub 
 
Als een lid van een vriendenclub 
van welgestelde echtparen om het 
leven komt bij een brand, blijkt dat 
de vriendschappen niet zo 
onvoorwaardelijk zijn als ze leken. 
Amsterdam : Anthos, 2008 
1e dr.: 2004 
t334666 thri - V - 13br  
____________________________ 

Novik, Naomi / Een dodelijke 
opleiding 
 
Galadriel (El, 17) bezit magische 
krachten en woont op een school 
voor magie. Het duurt even voordat 

de gesloten en zelfstandige El 
bondgenoten heeft maar uiteindelijk 
ontpopt zij zich tot een sterke en 
open heldin. Vanaf ca. 15 jaar. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2020 
Vertaling van: A deadly education. - 
London : Del Rey, 2020 
t334925 fant - V - 18br  
____________________________ 

Olde Heuvelt, Thomas / Orakel 
 
Twee scholieren, Luca en Emma, 
ontdekken in een mistbank in een 
bollenveld een gaaf zeilschip uit de 
18e eeuw en als Emma op 
onderzoek uitgaat, komt ze niet 
meer terug. 
Amsterdam : Boekerij, 2021 
t334800 grie - V - 28br  
____________________________ 

Otterloo, van, Marly / Tong 
 
Als de 42-jarige moeder van Fee 
plotseling overlijdt, beseft Fee dat er 
heel wat leemtes zijn in haar 
verleden en start ze een onderzoek 
naar het onbekende verleden van 
haar moeder. 
Amsterdam : De Kring, 2020 
t334720 psyc - V - 7br  
____________________________ 

Overman, Mariska / Het geheim 
van Grace 
 
Als de tante die Maud in Ierland 
gaat opzoeken bij aankomst net 
overleden blijkt te zijn, is dat het 
startpunt van een avontuur waarin 
een Ierse mythe een belangrijke rol 
speelt. 
Laren (NH) : De Crime Compagnie, 
2019 
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t329736 thri - V - 16br  
____________________________ 

Pagie, Nathalie / Helsinki 
 
Een jonge Finse rechercheur gaat 
op jacht naar een seriemoordenaar 
en naar haar al jarenlang vermiste 
tweelingzus. 
Amsterdam : Boekerij, 2020 
t334065 thri - V - 16br  
____________________________ 

Patterson, James / De villa 
 
Een team van vier doorgewinterde 
militairen doodt in een 
onbarmhartige raid zeven personen 
in een vervallen huis, onder wie een 
baby 
Amsterdam : Cargo, 2020 
Vertaling van: The summer house. - 
New York : Little, Brown and 
Company, 2020 
t335365 thri - V - 18br  
____________________________ 

Peeters, Elvis / De ommelanden 
 
Een jonge fotografe komt in een 
afgelegen gebied in moeilijkheden 
bij het realiseren van een 
kunstproject, maar het leven 'in de 
stad' is ook niet makkelijk, want 
daar dreigt waterschaarste. 
Amsterdam : Podium, 2019 
t335819 soci - V - 7br  
____________________________ 

Pellegrino, Nicky / Dromen van 
Italië 
 
Om een verlaten Italiaans dorpje 
weer leven in te blazen kopen 
enkele mensen een huis voor 1 
euro. 
Utrecht : De Fontein, juli 2020 
Vertaling van: A dream of Italy. - 

London : Orion Fiction, 2019 
t335612 lief - V - 16br  
____________________________ 

Peskens, R.J. / De Vlissingse 
verhalen van R.J. Peskens 
 
Bevat: Twee vorstinnen en een 
vorst ; Mijn tante Coleta ; 
Verspreide verhalen ; Ongebundeld 
werk 
Amsterdam : Van Oorschot, 1995 
t334117 verh - V - 20br  
____________________________ 

Phillips, Julia / Verdwijnende 
aarde 
 
De verdwijning van twee jonge 
meisjes heeft grote invloed op de 
kleine gemeenschap op het 
Russische schiereiland Kamtsjatka. 
Amsterdam : Meulenhoff, 2020 
Vertaling van: Disappearing earth. - 
New York : Alfred A. Knopff, 2019 
t334066 soci - V - 19br  
____________________________ 

Poel, van der, J.F. / De bevrijding 
die nooit kwam 
 
In de Tweede Wereldoorlog is de 
Joodse Tobias (11) bevriend met 
Gilda (10). Zij is de dochter van 
NSB'ers. Als de ouders van Tobias 
worden opgepakt, duikt hij bij Gilda 
onder. Zij moeten vluchten naar 
Duitsland. Maar kan Tobias, omdat 
hij Joods is, wel de grens over? 
Vanaf ca. 11 jaar. 
Utrecht : De Groot Goudriaan, 2021 
t335607 oorl - V - 11br  
____________________________ 

Pol, van den, Hans / Langs het 
pad naar de tempel 
 
Zanger Cornelis Vreeswijk 
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verschijnt tijdens de jaarwisseling 
1985-1986 onverwachts op het 
podium van een nieuwjaarsconcert 
in Stockholm. 
Baarn : Uitgeverij Marmer, 
november 2020 
t335013 psyc - V - 3br  
____________________________ 

Ponthus, Joseph / Aan de 
lopende band 
 
Relaas van een Bretonse 
uitzendkracht die om in zijn 
levensonderhoud te kunnen 
voorzien, moet werken aan de 
lopende band in een visverwerkend 
bedrijf en een slachthuis. 
Amsterdam : Uitgeverij De 
Arbeiderspers, 2020 
Vertaling van: À la ligne : feuillets 
d'usine. - Éditions de La Table 
Ronde, 2019 
t333553 soci poli - V - 7br  
____________________________ 

Post, Elvin / De cursus 
 
De deelnemers aan een 
schrijfcursus op een privé-eiland 
komen in een nachtmerrie terecht 
als de een na de ander wordt 
vermoord. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2021 
t334841 thri - V - 19br  
____________________________ 

Pouw, Garvin / De vervloekte 
roeping 
 
Wanneer twee mysterieuze 
vreemdelingen in haar saaie dorp 
onderdak zoeken, is Aresta direct 
geïntrigeerd. De jongemannen 
hebben echter haast, want ze 
worden geroepen naar een 
mythisch eiland, en door iets 

duisters achtervolgd. Wordt gevolgd 
door: t333846 
Hoorn : Godijn Publishing, maart 
2019 
t333783 fant - V - 38br  
____________________________ 

Pouw, Garvin / Het eerste eiland 
 
Na ternauwernood te zijn ontsnapt 
aan de Schaduwdemon en zijn 
onderdanen vervolgt een 
reisgezelschap de reis naar 
Vyrendia. Al snel komen ze echter 
bij een nieuw obstakel: het door het 
kwaad verwrongen magische woud 
van Shîm. Vervolg op: t333783 
Wordt gevolgd door: t333934 
Hoorn : Godijn Publishing, maart 
2019 
t333846 fant - V - 29br  
____________________________ 

Pouw, Garvin / Sporen van het 
vergetene 
 
Een bosrijke, toverachtige wereld 
wordt bedreigd door een duister 
leger monsters. Vervolg op: 
t333846 
Hoorn : Godijn Publishing, april 
2020 
t333934 fant - V - 39br  
____________________________ 

Preston & Child / Het Verdwenen 
eiland 
 
In 'Het verdwenen eiland' krijgt 
Gideon Crew een onmogelijke 
opdracht: een pagina stelen uit het 
Book of Kells, een zwaar beveiligd, 
geïllumineerd manuscript van 
onschatbare waarde. 
Amsterdam, 2019 
(Gideon Crew) 
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t333935 thri - V - 16br  
____________________________ 

Preston, ... / De Egyptische 
sleutel 
 
Gideon Crew en collega Garza 
gaan naar de Egyptische woestijn 
om een verborgen schat te zoeken. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2018 
Vertaling van: The pharaoh key. - 
New York : Grand Central 
Publishing, 2018 
t334057 thri avon - V - 16br  
____________________________ 

Preston, ... / Voorbij de ijsgrens 
 
Een mysterieuze meteoriet vormt 
een gevaar voor de toekomst van 
de aarde. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2018 
Vertaling van: Beyond the ice limit. - 
New York : Grand Central 
Publishing, 2016 
t334004 thri - V - 17br  
____________________________ 

Preston, Douglas; Child, Lincoln / 
Gideons strijd 
 
Terroristen beramen een aanslag 
met een zelfgemaakte atoombom 
op een Amerikaanse stad. 
Amsterdam : Luitingh, 2012 
Vert. van: Gideon's corpse. - 
London : Orion Books, 2012 
t333847 thri - V - 19br  
____________________________ 

Preston, Douglas; Child, Lincoln / 
Gideons wraak 
 
Na wraak te hebben genomen op 
de moordenaar van zijn vader wordt 
Gideon Crew onder druk gezet om 

een bijkans onmogelijke klus te 
klaren voor een supergeheime 
dienst. 
Amsterdam : Luitingh, 2011 
Vert. van: Gideon's sword. - New 
York : Grand Central, 2011 
t333784 thri - V - 16br  
____________________________ 

Pulkkinen, Riikka / Kinderplaneet 
 
Gedurende het jaar na haar 
scheiding analyseert de ik-persoon 
uitvoerig iedere zich voordoende 
situatie, met name haar verhouding 
tot haar kind en haar man. 
Amsterdam : Uitgeverij De 
Arbeiderspers, 2020 
Vertaling van: Lasten planeetta. - 
Helsinki : Otava, 2018 
t334934 psyc - V - 15br  
____________________________ 

Rijn, Elle van / De crèche 
 
Een jonge kinderverzorgster en 
haar collega’s weten tijdens de 
Tweede Wereldoorlog uit de Joodse 
Crèche bij de Hollandsche 
Schouwburg in Amsterdam 600 
Joodse kinderen te redden van 
deportatie. 
Amsterdam : Hollands Diep, 2020 
t334372 oorl - V - 17br  
____________________________ 

Rijn, van, Linda / Bloedkoraal 
 
Als journaliste Emily van Son voor 
een persreis naar Griekenland gaat, 
duurt het niet lang voordat de 
ontspannende trip omslaat in het 
tegendeel. 
Baarn : Uitgeverij Marmer, oktober 
2020 
t334414 thri - V - 10br  
____________________________ 
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Rijn, van, Linda / Familiediner 
 
Het luxe kerstdiner van de familie 
Tichelaar loopt anders dan 
verwacht als de jongste zoon niet 
komt opdagen en alle familieleden 
zo hun eigen vermoeden hebben 
waarom niet. 
Baarn : Uitgeverij Marmer, 
november 2020 
t334313 thri - V - 4br  
____________________________ 

Rijneveld, Marieke Lucas / Mijn 
lieve gunsteling 
 
Een veearts is seksueel 
geobsedeerd door een getroebleerd 
jongensmeisje dat juist aan het 
begin van haar puberteit staat. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2020 
t334067 psyc lief - V - 16br  
____________________________ 

Riley, Lucinda / De zilverboom 
 
Drie generaties vrouwen uit een 
familie hebben een totaal 
verschillend leven dat zich 
voornamelijk afspeelt rond een 
sfeervol landgoed in Wales. 
Amsterdam : Xander, 2020 
Oorspronkelijke titel verschenen 
onder de auteursnaam Lucinda 
Edmonds: Not quite an angel. - 
London : Simon & Schuster, 1995 
t333852 psyc - V - 29br  
____________________________ 

Roberts, Nora / Ontwaken 
 
Een Amerikaanse lerares komt door 
een onverwachte ontdekking over 
haar vader in Ierland terecht waar 
ze betrokken wordt in een wereld 
vol magie. 

Amsterdam : Boekerij, 2020 
Vertaling van: The awakening. - 
2020. - (Dragon heart legacy ; #1) 
t334808 fant fami - V - 24br  
____________________________ 

Roberts, Nora / Op de vlucht 
 
De 10-jarige kleindochter van een 
bekende acteursfamilie wordt 
ontvoerd, maar slaagt erin te 
ontsnappen en slaat op de vlucht. 
Amsterdam : Boekerij, 2020 
Vertaling van: Hideaway. - New 
York : St. Martin's Press, 2020 
t334868 thri lief - V - 30br  
____________________________ 

Robotham, Michael / Meisje 
zonder leugens 
 
Forensisch psycholoog Cyrus 
Haven en Evie, een meisje dat in 
het verleden is misbruikt, proberen 
te achterhalen wie dat misbruik 
hebben gedaan. 
Amsterdam : Cargo, 2020 
Vertaling van: When she was good. 
- London : Scribner, 2020 
t335196 thri psyc - V - 19br  
____________________________ 

Robson, Jennifer / Een tijd om 
nooit te vergeten 
 
Londen, 1947: Ann, Miriam en 
Heather werken in Mayfair Fashion 
House in Londen, het atelier waar 
de kleding voor prinses Elizabeth 
wordt gemaakt. Een wereld vol 
satijn, zijde, borduurgaren en 
dromen. 
Utrecht : KokBoekencentrum 
Uitgevers, 2020 
Vertaling van: The gown. - New 
York : William Morrow, 2019 
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t335622 hist - V - 19br  
____________________________ 

Römer, Peter / De Cock en de 
schim uit het verleden 
 
Als in een statig pand aan het 
Vondelpark achter een 
dichtgemaakte ruimte een skelet 
wordt gevonden, worden 
rechercheur De Cock en zijn collega 
Vledder ingeschakeld. 
Utrecht : De Fontein, januari 2021 
t335016 dete - V - 6br  
____________________________ 

Römer, Peter / Een meesterstuk 
 
Wanneer een studente onderzoek 
doet naar een 17e-eeuws schilderij, 
ontdekt zij dat er een werk onder 
verborgen is en als dat bekend 
wordt, is ze haar leven niet meer 
zeker. 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2021 
t334883 thri - V - 17br  
____________________________ 

Rooyakkers, Erwin / Het water 
kwam 
 
Kruiend ijs, storm en dijkdoorbraken 
zorgen in 1799 voor een 
watersnoodramp in het gebied rond 
Heusden (Noord-Brabant), met een 
traumatische invloed op de levens 
van veel bewoners. 
Amsterdam : Erwin Rooyakkers, 
2020 
t334412 hist strk - V - 9br  
____________________________ 

Rose, Karen / Tel tot tien 
 
Rechercheur Mia Mitchell en 
brandweerexpert Reed Solliday zijn 
op zoek naar een brandstichter die 

steeds werkt volgens hetzelfde 
stramien. 
Utrecht : De Fontein, oktober 2020 
Vertaling van: Count to ten. - 
London : Headline, 2007 
t335184 thri - V - 29br  
____________________________ 

Ross, Tomas / Indisch requiem 
 
In 1949 raakt Arnie Springer 
betrokken bij intriges rond de 
onafhankelijkheidstrijd van 
Nederlands-Indië. 
Amsterdam : Cargo, 2021 
t335363 thri indo - V - 32br  
____________________________ 

Rowling, J.K. / De Ickabog 
 
In het land waar koning Fred de 
Flinkerd heerst, leeft volgens een 
legende een Ickabog. Maar bestaat 
de Ickabog wel, en zo ja, is hij wel 
zo monsterlijk als iedereen denkt. 
Vanaf ca. 9 jaar. 
Amsterdam : De Harmonie, 
november 2020 
Vertaling van: The Ickabog. - 
London : Little, Brown, 2020 
t334477 spro - V - 12br  
____________________________ 

Rowling, J.K. / Harry Potter en de 
steen der wijzen 
 
Harry Potter 1 - Na de dood van zijn 
ouders woont Harry Potter in de 
bezemkast bij zijn zeer 
onvriendelijke tante en oom 
Amsterdam : De Harmonie, 2019 
Vertaling van: Harry Potter and the 
philosopher's stone. - London : 
Bloomsbury, 1997 
t334617 fant - V J B C - 15br  
____________________________ 
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Ruesink, Dolf / Bewaar de 
herinnering 
 
Herinneringen van de oud-journalist 
(1952) aan zijn jeugd in Winterswijk. 
Haaksbergen : Dolf Ruesink, 2020 
t334851 WAAR - V - 9br  
____________________________ 

Ryan, Donal / Over een vlakke, 
kalme zee 
 
De levens van een Syrische arts, 
een jonge Ierse chauffeur van een 
bejaardenbusje en een oudere, 
Ierse lobbyist komen op 
verrassende wijze bij elkaar. 
Amsterdam : Uitgeverij De 
Arbeiderspers, 2020 
Vertaling van: From a low and quiet 
sea. - London : Doubleday, 2018 
t333526 soci psyc - V - 6br  
____________________________ 

Said, Sami / De mens is de 
mooiste stad 
 
Een illegale Somalische vluchteling 
in Zweden maakt van alles mee en 
zwerft doelloos door het leven als 
hij uit zijn kamer wordt gegooid en 
bij vrienden en vreemden moet zien 
te overleven. 
Amsterdam : De Geus, 2020 
Vertaling van: Människan är den 
vackraste staden. - Stockholm : 
Natur & Kultur, 2018 
t335366 soci - V - 15br  
____________________________ 

Saris, Leni / Reis naar Rio 
 
Een 18-jarig meisje brengt haar 
vakantie door bij haar broer in Rio 
de Janeiro en belandt daar in een 
smokkelaffaire. In het tweede deel 
staat een jong echtpaar centraal dat 

in spannende avonturen verzeild 
raakt en in het laatste deel wordt 
het leven van een jonge vrouw 
bedreigd door haar verleden als 
drugskoerier. 
Hoorn : Westfriesland, 1998 
1e dr. deze uitg.: Helmond : 
Westfriesland, 1988 
t334644 fami - V - 35br  
____________________________ 

Schippers, W. / Een 
zeemansvrouw 
 
Jaren na de vermissing van haar 
echtgenoot op zee trouwt een 
Zeeuwse vrouw met haar buurman. 
Toch blijft zij twijfelen of haar eerste 
man wel echt is verdronken. 
Goes : De Ramshoorn, 2008 
Oorspr. uitg.: 's-Gravenhage : 
Voorhoeve, 1914 
t335258 fami hist prot - V - 8br  
____________________________ 

Schmitt, Eric-Emmanuel / Meneer 
Ibrahim en de bloemen van de 
Koran 
 
Een joodse jongen van twaalf met 
een zwaar depressieve vader vindt 
in de jaren zestig een klankbord in 
een aanhanger van de 
soefibeweging. 
Amsterdam : Uitgeverij Rainbow bv, 
december 2019 
Vertaling van: Monsieur Ibrahim et 
les fleurs du Coran. - Paris : Michel, 
2001. - (Trilogie de l'invisible ; 2) 
t335823 lite - V - 2br  
____________________________ 

Schoon, Mary / Sterker dan de 
wind 
 
Als de 18-jarige Janna van haar 
vader eindelijk verkering mag 
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hebben met haar buurjongen, 
gebeurt er iets dramatisch en komt 
alles op losse schroeven te staan. 
Utrecht : Uitgeverij Zomer & 
Keuning, 2020 
t334195 strk fami - V - 14br  
____________________________ 

Simenon, Georges / Het gebeier 
van Bicêtre 
 
Als een succesvolle uitgever van 
kranten op zekere dag in een 
ziekenhuis wakker wordt, kan hij 
zich bijna niets meer herinneren en 
denkt hij na over zijn toekomst. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2020 
Vertaling van: Les anneaux de 
Bicêtre. - Georges Simenon 
Limited, 1963 
t333938 psyc - V - 12br  
____________________________ 

Simenon, Georges / Het rapport 
van de gendarme 
 
Als op straat voor een hoeve een 
gewonde man ligt, neemt het 
boerengezin de man in huis op en 
gaat de dorpsbrigadier op 
onderzoek uit. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2020 
Vertaling van: Le rapport du 
gendarme. - Georges Simenon 
Limited, 1944 
t333937 dete - V - 9br  
____________________________ 

Skaye, Melissa / In onschuld 
 
Een jonge vrouw wordt met een 
black-out wakker in haar tuin in 
Hoorn en probeert met een 
hypnotiseur te achterhalen wat er 
gebeurd is - die nacht en in haar 
verleden. 
Leidschendam : Uitgeverij 

LetterRijn, april 2017 
t334804 thri - V - 15br  
____________________________ 

Skördeman, Gustaf / Geiger 
 
Rechercheur Sara Nowak 
onderzoekt de moord die een oude 
vrouw op haar man pleegde en 
krijgt daarbij te maken met zaken uit 
het verleden. 
Amsterdam : Cargo, 2021 
Vertaling van: Geiger. - Stockholm : 
Bokförlaget Polaris, 2020 
t335554 thri - V - 22br  
____________________________ 

Slaughter, Karin / Veroordeeld 
 
In het Atlanta van 1974 gaan een 
ervaren agente en een groentje op 
zoek naar een moordenaar die 
politiemannen executeert. 
Amsterdam : Cargo, 2014 
Vertaling van: Cap town. - New 
York : Delacorte Press, 2014 
t334219 thri - V - 23br  
____________________________ 

Smith, Wilbur / De roep van de 
raaf 
 
Als Mungo uit Engeland terugkeert 
in Virginia blijkt er door toedoen van 
een onbetrouwbare advocaat niets 
meer van zijn familiebezit over te 
zijn en is zijn jeugdliefde door de 
advocaat meegenomen. Mungo 
gaat werken op een schip naar 
Afrika om geld te verdienen zodat 
hij wraak kan nemen. 
Haarlem : Xander, 2020 
Vertaling van: The call of the raven. 
- London : Zaffre, 2020 
t334576 hist avon - V - 24br  
____________________________ 
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Smith, Wilbur / Triomf van de 
koning 
 
Ryder Courtney wil een zilvermijn 
exploiteren in Afrika maar sabotage 
en tegenwerking van plaatselijke 
stamhoofden maken het hem bijna 
onmogelijk. 
Amsterdam : Xander, 2019 
Vertaling van: King of kings. - 
London : Zaffre, 2019 
t334753 avon hist - V - 26br  
____________________________ 

Snijder, Philip / Het 
smartlappenkwartier 
 
Een man blikt terug op zijn jeugd in 
een Amsterdamse volksbuurt. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2020 
t334028 psyc fami - V - 10br  
____________________________ 

Steel, Danielle / De goede zaak 
 
Het levensverhaal van twee 
vriendinnen met zeer verschillende 
achtergronden dat speelt in het New 
York tussen de jaren veertig en 
zestig. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2020 
Vertaling van: The good fight. - 
London : Macmillan, 2018 
t334762 fami - V - 15br  
____________________________ 

Steinbeck, John / De druiven der 
gramschap 
 
Met duizenden tegelijk gaan de 
boeren in de V.S. door 
mechanisatie in de landbouw 
gedwongen, naar Californië om 
vruchten en katoen te plukken, doch 
zij vinden er weinig, slecht betaald 

werk en kunnen het leven slechts 
rekken in een gerechtvaardigde 
toorn over het hun aangedane 
sociale onrecht. 
Amsterdam : L.J. Veen Klassiek, 
juni 2015 
Vertaling van: The grapes of wrath. 
- New York : Viking Press, 1939 
t334936 soci - V - 25br  
____________________________ 

Stuart, Douglas / Shuggie Bain 
 
In het Glasgow van de jaren tachtig 
probeert de jongste zoon van een 
gebroken en straatarm gezin voor 
zijn alcoholistische moeder te 
zorgen, terwijl hij zelf met zijn 
identiteit worstelt. 
Amsterdam : Nieuw Amsterdam, 
2021 
Vertaling van: Shuggie Bain. - New 
York : Grove Press, 2020 
t335085 soci - V - 24br  
____________________________ 

Thyvold, Hans-Olav / Brave 
honden halen de Zuidpool niet 
 
Mevrouw Thorkildsen bespreekt 
met haar hond Tassen de tocht van 
Amundsen naar de Zuidpool, maar 
ook maatschappelijke en 
persoonlijke problemen. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2020 
Vertaling van: Snille hunder 
kommer ikke til Sydpolen. - Oslo : 
H. Aschehoug & Co., 2017 
t334061 humo - V - 14br  
____________________________ 

Tremayne, S.K. / De assistent 
 
Een vrouw wordt in een Londense 
flat zo erg bestookt en bedreigd 
door de huisrobots, dat ze begint te 
geloven dat ze net zo gek is als 
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haar vader was, vlak voordat hij 
zelfmoord pleegde. 
Amsterdam : Prometheus, 2020 
Vertaling van: The assistent. - 
London : HarperCollinsPublishers, 
2019 
t334932 thri - V - 15br  
____________________________ 

Velde, van de, Jacodine / Wat je 
zegt zie je zelf 
 
Marscha (17, ik-persoon) gaat na 
een verblijf in een eetstoorniskliniek 
met haar ouders en broertje op 
vakantie naar Zuid-Frankrijk. Daar 
worstelt ze nog volop met haar 
eetstoornis. Op de camping werkt 
de aantrekkelijke Ruben 
(afwisselend ik-persoon). Hij is heel 
vrolijk en levenslustig maar heeft zo 
zijn eigen problemen. Vanaf ca. 15 
jaar. 
Alkmaar : Clavis, 2020 
t335817 jepr - V J D - 11br  
____________________________ 

Verbraak, Anke / Water en 
wolfskers 
 
Als een jonge vrouw een oude 
jeugdliefde weer ontmoet, heeft dat 
dramatische gevolgen. 
Hoorn : Godijn Publishing, 
november 2020 
t334884 thri - V - 10br  
____________________________ 

Vermeer, Suzanne / Midwinter 
 
Een vrouw die zich schuldig voelt 
over een ongeluk tijdens het skiën 
verbreekt het contact met haar 
vrienden, maar acht jaar later 
besluit ze toch weer mee te gaan 
skiën, demonen uit het verleden 
blijven haar echter achtervolgen. 

Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2020 
t333942 thri - V - 14br  
____________________________ 

Vidal, Nara / Lotgevallen 
 
Een vrouw ontvlucht de 
hongersnood in Ierland en komt in 
Brazilië terecht waar het ook niet 
makkelijker voor haar wordt. 
Groningen : Uitgeverij Nobelman, 
2020 
Vertaling van: Sorte. - Belo 
Horizonte, Brazilie : Editora 
Moinhos 
t334715 hist - V - 4br  
____________________________ 

Vijverberg, Pauline / De achtste 
zonnebloemen 
 
Een emigrantendochter gaat in 
Zuid-Afrika op zoek naar een van 
de versies van de zonnebloemserie 
van Vincent van Gogh. 
Meppel : Just Publishers, 2020 
t334410 hist - V - 16br  
____________________________ 

Vink, Renée / Floris V en de 
Schotse troon 
 
Als graaf Floris V van Holland naar 
Schotland vertrekt om rechten op 
de Schotse troon te doen gelden, 
doet men er alles aan om te 
voorkomen dat hij het document dat 
zijn rechten bewijst in zijn bezit 
krijgt. 
Schoorl : Conserve, 1995 
t335086 dete hist - V - 16br  
____________________________ 

Vis, Jacob / De kroonprins 
 
Een Nederlandse historica die werkt 
aan een proefschrift over de positie 
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van IS-bruiden in Syrië en tevens 
de minnares was van een man die 
IS-strijder bleek te zijn, reist met 
een AIVD-team naar Syrië om de 
IS-bruiden te interviewen, maar een 
aanslag in Amsterdam doorkruist 
het voornemen de IS-bruiden naar 
Nederland te halen. Vervolgens 
komt ze in de positie van 
dubbelspion terecht. 
Arnhem : Ellessy Crime, 2020 
t334159 thri poli - V - 17br  
____________________________ 

Vissel, Nadav / Het Grote Niets 
 
Een in Nederland in een naoorlogs 
Joods gezin opgroeiende jongen 
worstelt met de Holocaust. 
Amsterdam : Signatuur, februari 
2021 
t335624 jood fami - V - 10br  
____________________________ 

Visser, Judith / Zondagsleven 
 
Een jonge vrouw probeert ondanks 
haar autisme haar weg te zoeken in 
het leven, maar de vele prikkels en 
misverstanden zorgen ervoor dat dit 
niet steeds loopt zoals ze zou 
willen. Vervolg op: t318844 
Amsterdam : HarperCollins, oktober 
2020 
t333765 lief psyc - V - 23br  
____________________________ 

Vlugt, van der, Simone / De 
reünie 
 
De aankondiging van een reünie 
van haar middelbare school brengt 
bij een jonge vrouw herinneringen 
terug aan de nooit opgeloste 
verdwijning van een klasgenote. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2015 
1e druk: Amsterdam : Anthos, 2004 

t334960 thri psyc - V - 17br  
____________________________ 

Vlugt, van der, Simone / Het 
laatste offer 
 
Birgit en Jef, een jong stel, gaan op 
zoek naar de vader van Jef die bij 
archeologisch onderzoek in Egypte 
spoorloos verdwenen is. 
Amsterdam : Anthos, 2012 
1e dr.: 2007 
t334890 thri - V - 15br  
____________________________ 

Vlugt, van der, Simone / 
Schaduwzuster 
 
Een lerares op een zwarte 
middelbare school wordt door een 
leerling met een mes bedreigd 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2020 
1e druk: 2005 
t334653 thri - V - 16br  
____________________________ 

Vuuren, van, Jet / De minnaar 
 
Als een jonge vrouw niet kan 
geloven dat haar oma door een 
ongeluk is overleden, gaat ze op 
onderzoek uit. 
Uithoorn : Karakter Uitgevers B.V., 
2018 
t334805 thri - V - 15br  
____________________________ 

Vuuren, van, Jet / Misstap 
 
Als Den Haag onveilig wordt 
gemaakt door een seriemoordenaar 
gaat rechercheur Anja Bolt op 
onderzoek uit. 
Uithoorn : Karakter Uitgevers B.V., 
2017 
t334806 thri - V - 19br  
____________________________ 
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Wageningen, van, Gerda / Een 
handvol zwarte stenen 
 
Een alleenstaande moeder steekt al 
haar liefde en energie in haar 
dochter, die aan anorexia lijdt. 
Utrecht : Westfriesland, 2012 
Oorspr. uitg.: Hoorn : 
'Westfriesland', 1999 
t334899 fami - V - 13br  
____________________________ 

Wageningen, van, Gerda / Een 
lied van verlangen 
 
Als een jonge vrouw een schokkend 
familiegeheim ontdekt, heeft ze 
moeite dat te verwerken. 
Amsterdam : Zomer & Keuning 
familieromans, 2000 
t334671 fami - V - 12br  
____________________________ 

Wageningen, van, Gerda / Late 
liefde 
 
Als een vrouw van middelbare 
leeftijd na haar scheiding weer 
nieuwe inhoud aan haar leven wil 
geven, stuit dat op onbegrip bij haar 
kinderen. 
Toronto : Harlequin, juli 2018 
Oorspronkelijke uitgave: Hoorn : 
'Westfriesland', 2002 
t334903 fami - V - 12br  
____________________________ 

Wander, Nelleke / Twinkels in je 
ogen 
 
Na aanvankelijke vreugde over haar 
zwangerschap wordt Loïs 
geconfronteerd met het feit dat haar 
baby het syndroom van Down heeft. 
Vervolg op: t316688 
Apeldoorn : de Banier uitgeverij, 
2020 

t334011 fami prot - V - 8br  
____________________________ 

Ware, Ruth / De vrouw in suite 10 
 
Een Engelse journaliste wordt 
tijdens een luxe cruise 
geconfronteerd met een misdaad en 
komt in levensgevaar. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2017 
Vertaling van: The woman in cabin 
10. - London : Harvill Secker, 2016 
t335447 thri - V - 16br  
____________________________ 

Ware, Ruth / In een donker, 
donker bos 
 
Psychologische thriller met een 
geraffineerd plot, onverwachte 
wendingen en een loepzuivere kijk 
op vergiftigde 
vrouwenvriendschappen. 
Amsterdam, 2020 
t335448 psyc thri - V - 16br  
____________________________ 

Watson, S J / Flashback 
 
Een jonge documentairemaakster, 
die haar tienertrauma nog steeds 
verwerkt, moet na het eerste succes 
zichzelf nog bewijzen door een film 
te maken over vermiste meisjes uit 
een klein Engels dorp. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2020 
Vertaling van: Final cut. - London : 
Doubleday, 2020 
t334069 thri - V - 17br  
____________________________ 

White, Christian / De vrouw en de 
weduwe 
 
Na de inbraak in hun 
vakantiewoning en de vondst van 
een lichaam op een vakantie-eiland, 
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spoedt een vrouw zich daarnaartoe 
om uit te vinden of het haar 
verdwenen man betreft. 
Amsterdam : A.W. Bruna Uitgevers, 
2020 
Vertaling van: The wife and the 
widow. - Australië : Affirm Press, 
2019 
t335194 thri - V - 13br  
____________________________ 

White, Roseanna M. / Een 
ongrijpbare melodie 
 
In de Eerste Wereldoorlog krijgt een 
jonge vrouw opdracht een 
codeersleutel te stelen die een 
beroemde violist zou hebben. 
Vervolg op: t326250 
Doorn : Uitgeverij Het Zoeklicht, 
2020 
Vertaling van: A song unheard. - 
Grand Rapids, Michigan : Bethany 
House Publishers, 2018 
t333427 lief hist prot - V - 22br  
____________________________ 

Wijnands, Sijtske / De 
eenoudervakantie, of je weer 
zeventien voelen 
 
Als Maria alleen met haar twee 
kinderen naar het Gardameer in 
Italië gaat voor een vakantie, is ze 
niet op zoek naar de liefde, maar 
haar gevoelens laten zich ook niet 
wegredeneren. 
Alkmaar : Uitgeverij Noordzee, 2021 
t335477 psyc - V - 5br  
____________________________ 

Williams, Pip / Het boek van 
vergeten woorden 
 
In 1887 maakt Esme haar eigen 
woordenboek dat bestaat uit de 
woorden die niet in de allereerste 

Oxford English Dictionary worden 
opgenomen. 
Amsterdam : The House of Books, 
2020 
Vertaling van: The dictionary of lost 
words. - Melbourne : Affirm Press, 
2020 
t334308 hist - V - 23br  
____________________________ 

Wind, de, Femmetje / Het 
beloofde leven 
 
Een jonge vrouw gaat vanwege 
haar joodse vriend naar Jeruzalem 
om joods te worden. 
Amsterdam : The House of Books, 
2020 
t334366 psyc - V - 15br  
____________________________ 

Windmeijer, Jeroen / De 
Genesissleutel 
 
Een Nederlandse toeristengids en 
zijn Peruaanse collega worden het 
middelpunt in een zaak over de 
Bijbel, schepping en ufo's. 
Amsterdam : HarperCollins, oktober 
2020 
t333853 thri - V - 24br  
____________________________ 

Winiewicz, Lida / Vragen deed je 
niet 
 
Het levensverhaal van een 80-jarige 
vrouw, die na een armoedige jeugd 
boerin is geworden en dat voor de 
rest van haar leven is gebleven. 
Amsterdam : Em. Querido's 
Uitgeverij BV, 2020 
Vertaling van: Späte Gegend.- Paul 
Zsolnay, 1995 
t333771 strk - V - 4br  
____________________________ 
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Wiseman, Ellen Marie / De 
wezenmoeder 
 
Als een jong meisje tijdens de 
Spaanse Griep haar twee broertjes 
kwijt raakt, blijft ze in de jaren 
daarna naar de jongens zoeken. 
Utrecht : KokBoekencentrum 
Uitgevers, 2020 
Vertaling van: The orphan collector. 
- New York : Kensington Books, 
2020 
t333788 hist - V - 28br  
____________________________ 

Wuck, Kira / Knikkerkoning 
 
Door hun jeugd getraumatiseerde 
twintigers leven een vrij bestaan in 
het Amsterdam van de jaren 
zeventig 
Amsterdam : Uitgeverij Podium, 
2021 
t335395 psyc - V - 7br  
____________________________ 

Wurmbrand, Richard / De 
ondergrondse kerk Gemarteld om 
Christus' wil 
 
Levensverhaal van de vervolgde 
Roemeense dominee Richard 
Wurmbrandt. 
Utrecht : De Banier, 2004 
Vert. van: The underground church 
... : tortured for Christ 
t335249 WAAR - V - 8br  
____________________________ 

Yanagihara, Hanya / Notities uit 
de jungle 
 
Nadat een befaamde immunoloog 
in 1997 is veroordeeld voor 
verkrachting, schrijft hij in de 
gevangenis zijn eigen verhaal. 
Amsterdam : Nieuw Amsterdam 

Uitgevers, september 2016 
Vertaling van: The people in the 
trees. - New York : Doubleday, 
2013 
t333606 lite - V - 26br  
____________________________ 

Yrsa / Lava 
 
Politiecommissaris Huldar 
onderzoekt een zelfmoord die geen 
zelfmoord blijkt te zijn. 
Amsterdam : Cargo, 2020 
Vertaling van: Gatid. - Reykjavâik : 
Veröld, 2017 
t333936 dete - V - 19br  
____________________________ 

Zoeteman, Thea / Zo wit als 
sneeuw 
 
Een wijkverpleegkundige ontdekt, 
door een verstopte brief van haar 
moeder, dat ze is opgegroeid met 
een leugen over haar afkomst. 
Utrecht : Uitgeveij Zomer & 
Keuning, 2020 
t335625 fami prot - V - 14br  
____________________________ 

Zonneveld, Edwin P. C. / 
Driesterrenmoord 
 
Inspecteur Starck krijgt te maken 
met de moord op de eigenaar en 
chefkok van een restaurant. 
Arnhem : aquaZZ, 2020 
t335479 dete - V - 17br  
____________________________ 
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Informatieve boeken 
voor volwassenen 

Wijsbegeerte 

Mulisch, Harry / Ik kan niet dood 
zijn 
 
Bundel aforismen en korte 
bespiegelingen van de auteur 
(1927-2010). 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2020 
Met bibliografie 
t334763 filo - V - 3br  
____________________________ 

Beelen, Giel / Kukuru 
 
De 10 grootste levenslessen van 
Giel Beelen tot nu toe. 
Utrecht : Kosmos Uitgevers, 2021 
t335077 filo - V - 3br  
____________________________ 

Ferencz, Benjamin / Negen 
lessen voor een bijzonder leven 
 
Eenvoudige levenslessen van de 
honderdjarige Benjamin Ferencz 
(1920), in 1947 hoofdaanklager bij 
de Neurenbergprocessen tegen 
oorlogsmisdadigers. 
Amsterdam : Spectrum, 2020 
Vertaling van: Parting words. - 
Sphere, 2020 
t334768  - V - 5br  
____________________________ 

Goor, van de, Jacky / Je leven in 
één herinnering 
 
Interviews met mensen die vertellen 
welke gebeurtenissen zin hebben 
gegeven aan hun leven en die 
betekenisvol voor hen waren. 
Utrecht : Ten Have, 2020 

t335556 filo - V - 9br  
____________________________ 

Hill, Napoleon / Think and grow 
rich 
 
Think and Grow Rich is de 
klassieker der klassiekers op het 
gebied van persoonlijke 
ontwikkeling en succes. Dit boek 
neemt je stapsgewijs mee in de 
strategie die miljoenen mensen een 
fortuin heeft opgeleverd. 
Amersfoort : Invictus Library, 
augustus 2016 
Vertaling van: Think and grow rich. - 
Oorspronkelijke Engelse uitgave: 
1937 
t334305  - V - 13br  
____________________________ 

Huijsmans, Linda / Leven met 
tegenslag 
 
Korte interviews met bekende en 
onbekende Nederlanders over 
ongelukken en tegenslagen in hun 
leven en hoe ze daarmee 
omgingen. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2020 
Eerder verschenen in Het 
Financieel Dagblad 
t334411 filo - V - 9br  
____________________________ 

Laurentius, Hans / Rozengeur & 
prikkeldraad 
 
Uitnodiging om echt aan de slag te 
gaan met ware spiritualiteit: de 
waarheid. 
Amsterdam : Samsara Uitgeverij, 
2014 
t334517  - V - 4br  
____________________________ 
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Shetty, Jay / Denk als een monnik 
 
Zelfhulpboek om harmonie, kalmte 
en zingeving te ontwikkelen, veelal 
gebaseerd op oude 
monnikenwijsheid. 
Amsterdam : HarperCollins, 
september 2020 
Vertaling van: Think like a monk. - 
New York : Simon & Schuster, Inc., 
2020 
t333709  - V - 21br  
____________________________ 

Turner, Tina / Geluk staat je goed 
 
Tina Turners leven in het kader van 
het boeddhisme. 
Utrecht : Kosmos Uitgevers, 2020 
Vertaling van: Happiness becomes 
you : a guide to changing your life 
for good. - Atria Books, 2020 
t334160 filo - V - 9br  
____________________________ 

Godsdienst 

Remundt, van, Jos / De 
achterkant van verhalen 
 
Analyse van de werking van 
verhaaltradities en de wijze waarop 
religieuze tradities ook in een 
geseculariseerde multiculturele 
samenleving doorwerken. 
Amsterdam : Stichting Echelon, 
2020 
Met register 
t335451  - V - 22br  
____________________________ 

Ahmad, Esther / Voorbij de Jihad 
 
Esther groeit op in een 
radicaliserend gezin in Pakistan. 
Verschillende familieleden sterven 
als jihadist en ook Esther meldt zich 

vrijwillig voor de Jihad om 
ongelovigen te doden. Maar kort 
voor ze naar het trainingskamp 
vertrekt, slaat de twijfel toe en ze 
vraagt uitstel. 
Kampen : Brevier, 2020 
Vertaling van: Defying Jihad 
t334765  - V - 15br  
____________________________ 

Bibi, Asia / Eindelijk vrij 
 
Persoonlijk relaas van een 
Pakistaanse vrouw, die vanwege 
haar christelijk geloof jarenlang 
gevangen zat, werd mishandeld en 
ter dood veroordeeld. 
Utrecht : KokBoekencentrum 
Uitgevers, 2020 
Vertaling van: Enfin libre!. - Monaco 
: Éditions du Rocher, 2020 
t334766 WAAR - V - 9br  
____________________________ 

Rover, de, Arie / Leven na de 
genadeklap 
 
Beschouwing over de genade van 
God vanuit een traditionele 
protestants-christelijke visie. 
Amsterdam : Buijten & 
Schipperheijn Motief, 2012 
t335552  - V - 9br  
____________________________ 

Post, Lianne / Van stress naar 
stilte 
 
10 Bijbelstudies over het vinden van 
rust in ons drukke leven. 
Heerenveen : Ark Media, 2019 
t333944  - V - 5br  
____________________________ 
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Sociale wetenschappen 

Laurentius, Hans / Aan de 
leiband, of je eigen pad? 
 
Essays waarin de filosofie van 
Friedrich Nietzsche (1844-1900) 
uitgangspunt is voor 
beschouwingen over uiteenlopende 
onderwerpen, waarbij de conclusie 
is dat een echt individu volledig zijn 
eigen pad kiest. 
Heijen : Hans Laurentius, 2019 
t334516  - V - 15br  
____________________________ 

Levine, Barry / De spin 
 
Biografie van de Amerikaanse 
miljonair, die jarenlang meisjes en 
jonge vrouwen misbruikte en na zijn 
arrestatie zelfmoord pleegde in zijn 
cel, en van zijn handlangster. 
Amsterdam : Prometheus, 2020 
Vertaling van: The spider : inside 
the criminal web of Jeffrey Epstein 
and Ghislaine Maxwell. - 2020 
t334718 biog - V - 23br  
____________________________ 

Barend, Sonja / De appel in het 
paradijs 
 
Voormalig programmamaker en 
televisiepresentatrice Sonja Barend 
(1940) geeft haar kijk op de wereld 
in deze coronacrisis. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2020 
t334371 soci - V - 2br  
____________________________ 

Heijne, Bas / Leugen & waarheid 
 
Achttien interviews met onder meer 
sociologen en historici over 
problemen van de huidige tijd, zoals 
de opkomst van het rechts-

populisme en de opkomst van 
onvrede, nationalisme en 
problemen die te maken hebben 
met identiteit. 
Amsterdam : Prometheus, 2021 
t335253 filo - V - 7br  
____________________________ 

Meester, Evelien / Maatwerk in 
het sociaal domein 
 
De auteur geeft niet alleen blijk van 
kennis van het sociaal domein maar 
weet vanuit een doorleefde visie 
aan te geven hoe je als gemeente 
verschuivingen kunt aanbrengen die 
werkelijk effectief zijn. 
Haarlem : Mediawerf Uitgevers, 
2021 
t334442  - V - 9br  
____________________________ 

Muus, Lykele / Zo kan het dus 
ook 
 
Ervaringsverslag van de eerste 
jaren van een single ouder. 
Amsterdam : Lykele Muus, 2021 
t334803  - V - 10br  
____________________________ 

Don, Christel / Afstandsmoeders 
 
Over vrouwen die gedwongen hun 
kind afstonden in de jaren 1956-
1984. 
Amsterdam : Thomas Rap, 2021 
t335392 WAAR - V - 10br  
____________________________ 

Keyl, Catherine / Oorlogsvader 
 
Herinneringen van de journaliste, 
schrijfster en programmamaakster 
(1947) aan haar jeugd, die 
getekend werd door de 
oorlogsherinneringen van haar 
joodse vader, met wie ze een 
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moeizame relatie had. 
Meppel : Just Publishers, 2021 
t335393 WAAR - V - 6br  
____________________________ 

Lange, de, Frits / Eindelijk 
volwassen 
 
Een visie op het leven in de tweede 
levenshelft, waarin door rijping van 
wijsheid nog steeds groei en 
ontwikkeling mogelijk is. 
Utrecht : Ten Have, 2021 
t335478 filo - V - 9br  
____________________________ 

Ruiter, de, Joyce / Niet horen niet 
zien niet zwijgen 
 
Autobiografie van een jonge vrouw 
die op haar zestiende te horen krijgt 
dat ze voor haar veertigste door het 
syndroom van Usher doof en blind 
zal zijn en die zich volop stort op 
alles dat ze nog wel kan. 
Hilversum : GrowingStories, juni 
2020 
t334068 WAAR blin - V - 10br  
____________________________ 

Aynan, Asis / Eén erwt maakt nog 
geen snert 
 
Essay over de impact van de 
gewelddadige geschiedenis van het 
Rifgebied in Marokko op migranten, 
waarin de auteur ook de weinig 
kritische houding van Marokkaanse 
Nederlanders tegenover de 
onderdrukking in Marokko 
bekritiseert. 
Amsterdam : Uitgeverij Van 
Oorschot, december 2020 
t334592 soci - V - 3br  
____________________________ 

Leiris, Antoine / Het leven, daarna 
 
Dagboekaantekeningen van een 
Franse journalist, die zijn vrouw in 
november 2015 verloor bij de 
aanslag in het Bataclantheater in 
Parijs, over hoe hij tussen juli 2016 
en juni 2019 hun tijdens de aanslag 
anderhalf jaar oude zoontje, in zijn 
eentje opvoedt. Vervolg op: t308836 
Amsterdam : Spectrum, 2020 
Vertaling van: La vie, après. - Paris 
: Robert Laffont, 2020 
t334221 WAAR - V - 6br  
____________________________ 

Rossem, van, Maarten / Van 
Rossem houdt je scherp 
 
Bundel essays over een breed 
scala aan onderwerpen waarover 
de historicus (1943) zijn veelal non-
conformistische meningen uit. 
Amsterdam : Veen Media, 
september 2020 
t335121  - V - 13br  
____________________________ 

Sandel, Michael J. / De tirannie 
van verdienste 
 
Analyse van de toestand van de 
westerse democratie, het 
opkomende populisme en een 
mogelijke oplossing daarvoor. 
Utrecht : Ten Have, 2020 
Vertaling van: The tyranny of merit. 
- 2020 
t334869  - V - 21br  
____________________________ 

Schramade, Willem / Duurzaam 
kapitalisme 
 
Betoog dat de huidige economische 
inrichting moet en kan worden 
aangepast om tot een meer 
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duurzame vorm van kapitalisme te 
komen. 
Haarlem : Bertram+de Leeuw 
Uitgevers, 2020 
t334360  - V - 13br  
____________________________ 

Ploumen, Lilianne / De deur naar 
de macht 
 
Autobiografische levensschets van 
de PvdA-politica, voormalig minister 
voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking. 
Amsterdam : Prometheus, 2020 
t334769 biog - V - 6br  
____________________________ 

Economie 

Ruding, Onno / Balans 
 
Onno Ruding (1939) blikt terug op 
zijn werk in de bankwereld en als 
minister van Financien (1982-1989). 
Amsterdam : Boom, 2020 
t334029 biog - V - 41br  
____________________________ 

Frederik, Jesse / Zo hadden we 
het niet bedoeld 
 
Journalistieke reconstructie van de 
toeslagenaffaire die het einde van 
het kabinet Rutte-III veroorzaakte, 
en van de machinaties er achter. 
Amsterdam : de Correspondent, 
februari 2021 
t335093  - V - 19br  
____________________________ 

Bergen, van, Annegreet / Noo 
kriege wi-j 't baeter 
 
Verhalen over de wederopbouw in 
de Achterhoek. 
Hengelo : Hermans, november 
2020 

t335391  - V - 5br  
____________________________ 

Kramer, Jitske / Werk heeft het 
gebouw verlaten 
 
Over hoe corona ons in een 
collectieve cultuurshock stortte en 
wat de impact hiervan is op ons 
werkende leven. 
Amsterdam : Boom, 2020 
t334593  - V - 11br  
____________________________ 

Rechtswetenschap 

Omtzigt, Pieter / Een nieuw 
sociaal contract 
 
Bespreking door de CDA-politicus 
van verschillende politieke kwesties, 
waaronder de 
kinderopvangtoeslagenaffaire. 
Amsterdam : Prometheus, 2021 
t335394  - V - 10br  
____________________________ 

True crime 
 
Journalistieke misdaadverhalen 
over bikkelharde criminelen tot aan 
fraudeurs in een net pak. 
Amsterdam : De Kring,  2020  
t333528 verh WAAR - V - 14br  
____________________________ 

Boer, de, Sanne / Mafiopoli 
 
Onderzoek van een Nederlandse 
journaliste die zich in Calabrië in 
Zuid-Italië heeft gevestigd, naar de 
Ndrangheta, de machtigste 
maffiagroepering in dit gebied. 
Amsterdam : Nieuw Amsterdam, 
2020 
t334106 WAAR - V - 15br  
____________________________ 
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Miltenburg, van, Julia / Uitzicht 
 
Het levensverhaal van 
natuurfotograaf Adri de Visser 
(1961), die in Nairobi wordt 
neergeschoten, waardoor hij voor 
de rest van zijn leven bijna 
helemaal verlamd is en nauwelijks 
meer iets ziet, maar als Jehova’s 
getuige kracht put uit zijn geloof. 
Hoenderloo : Vermeer Publishing, 
november 2020 
t334467 WAAR blin - V - 9br  
____________________________ 

Shorto, Russell / Pater familias 
 
Literair verslag van een zoektocht 
naar familiegeheimen, naar de 
opkomst en neergang van een 
maffia-zetbaas in een kleine 
Amerikaanse provinciestad, de 
grootvader van de auteur. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2021 
Vertaling van: Smalltime : a story of 
my family and the mob. - New York 
: W.W. Norton & Company, 2021 
t335536  - V - 14br  
____________________________ 

Kuper, Simon / De vrolijke 
verrader 
 
Biografie van de dubbelspion 
George Blake (1922-2020). 
Amsterdam : Nieuw-Amsterdam, 
2021 
t335076 spio - V - 17br  
____________________________ 

Psychologie - Occulte 
wetenschap 

Vos, de, Claudia / 
Geurpsychologie voor iedereen 
 
Claudia de Vos neemt je mee in 

een wereld die onzichtbaar is voor 
het oog maar des te belangrijker 
voor ons gevoel van welzijn. 
Eeserveen : Uitgeverij Akasha, 
2020 
t334864  - V - 14br  
____________________________ 

Hoes, Isa / Hoe ouder, hoe 
mooier 
 
Adviezen en bemoediging voor 
vrouwen in en na de overgang. 
Utrecht : Kosmos Uitgevers, 2020 
t334194 vrou - V - 11br  
____________________________ 

Horsthuis , Jorie / Noem haar 
naam 
 
Een journaliste gaat op zoek naar 
meer informatie over haar 
tweelingzusje dat tijdens de 
bevalling overleed 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2020 
t335252 WAAR - V - 13br  
____________________________ 

Huygen, Maarten / Het nut van de 
man 
 
Analyse van de sociale positie van 
mannen ten opzichte van vrouwen 
en van de psychologische 
verschillen tussen beide seksen. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2021 
t335075 psyc - V - 16br  
____________________________ 

Roosmalen, van, Marcel / Mijn 
legendarische moeder overleeft 
alles 
 
Marcel van Roosmalen over zijn 
dementerende moeder in het 
verpleegtehuis ten tijde van de 
coronapandemie. 
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Amsterdam : Meulenhoff, 2021 
t335211 WAAR - V - 6br  
____________________________ 

Yalom, Irvin D. / Een kwestie van 
dood en leven 
 
Dagboek waarin de Amerikaanse 
psychiater en zijn ernstig zieke 
vrouw om beurten de laatste 
maanden van hun leven samen 
beschrijven. 
Amsterdam : Uitgeverij Balans, 
2021 
Vertaling van: A matter of death and 
life. - Stanford, Californië : Redwood 
Press, 2021 
t335608  - V - 11br  
____________________________ 

Opvoeding - Onderwijs - 
Vorming 

Kinderen die slecht zien 
 
Pedagogische adviezen aan 
ouders, opvoeders en leerkrachten. 
Houten : Bohn Stafleu Van Loghum, 
1996 
Met lit. opg., reg 
t335010  - V - 22br  
____________________________ 

Wiskunde - Informatica - 
Natuurwetenschappen 

Meijer, Eva / Vuurduin 
 
Aantekeningen bij een wereld die 
verdwijnt. 
Rotterdam : Maand van de 
Filosofie, 2021 
t335785 filo - V - 4br  
____________________________ 

Loeb, Avi / Buitenaards 
 
Bespreking door een 
vooraanstaand sterrenkundige van 
zijn idee dat een in 2018 in ons 
zonnestelsel waargenomen object 
afkomstig zou kunnen zijn van een 
buitenaardse beschaving. 
Amsterdam : Prometheus, 2021 
Vertaling van: Extraterrestrial : the 
first sign of intelligent life beyond 
earth. - 2021 
t335565  - V - 14br  
____________________________ 

Hazenberg, Joop / Zo redden we 
de wereld 
 
Dertig actiepunten en tips voor 
consumenten, overheid en 
bedrijfsleven voor een duurzame 
toekomst. 
Amsterdam : Spectrum, 2021 
t335555  - V - 9br  
____________________________ 

Attenborough, David / Een leven 
op onze planeet 
 
De Britse documentairemaker 
natuurgeschiedenis vertelt hoe hij in 
zijn leven biodiversiteit en klimaat 
zag verslechteren en hoe we 
onszelf kunnen redden van 
uitsterving. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2020 
Vertaling van: A life on our planet. - 
London : Witness Books, 2020 
t333802 WAAR - V - 10br  
____________________________ 

Postma, Arjan / Hoe één gekke 
mier de wereld kan veranderen 
 
Verhalen over en uit de natuur 
waarin het 'unieke' van de mens 
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wordt gerelativeerd. 
Amsterdam : Boekerij, 2020 
Met register 
t333708  - V - 9br  
____________________________ 

Zijll Langhout, van, Martine / Over 
leven in het wild 
 
Persoonlijke ervaringen van een 
Nederlandse wildlife-dierenarts in 
Afrika. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2020 
t333762 dier WAAR - V - 14br  
____________________________ 

Menskunde - Geneeskunde 
- Gezondheidszorg - 
Lichaamsoefening en sport 

Basisboek filosofie & 
geschiedenis van de 
gezondheidszorg 
 
Overzicht van filosofische visies op 
en historische achtergronden van 
actuele ontwikkelingen in de 
gezondheidszorg. 
Amsterdam : Boom, 2019 
t334005  - V - 16br  
____________________________ 

Brink, van den, Rinke / Ik ben er 
weer 
 
Persoonlijk verslag door de 
journalist over de ernstige ziekte die 
hij kreeg, de onjuiste medische 
behandeling die hij onderging en de 
klachtenprocedure die hij daarover 
aanspande. 
Amsterdam : De Geus, 2020 
t335200 WAAR - V - 21br  
____________________________ 

Ziek van gezondheid 
 
Kritische opstellen over de 
medicalisering van het bestaan, van 
levensproblematiek en over de 
opkomst van 
leefstijlverantwoordelijkheid. 
Antwerpen : Bezige Bij Antwerpen, 
2013 
Met lit. opg 
t335256  - V - 9br  
____________________________ 

Osterhaus, Ab / Virus 
 
Antwoorden op vragen over 
virussen en de bestrijding ervan, 
met name het coronavirus COVID-
19. 
Amsterdam : Uitgeverij De 
Arbeiderspers, 2020 
t334867  - V - 5br  
____________________________ 

Vermeulen, Fien / Het regent 
zonnestralen 
 
Een verhaal over knokken, vallen, 
opstaan en weer doorgaan van een 
kanker-overlever. 
Hilversum : GrowingStories, 
september 2020 
t335627 WAAR - V - 8br  
____________________________ 

Froyen, Brenda / Ben ik dan nu 
weer normaal? 
 
Persoonlijk relaas over het 
functioneren van de psychiatrie, de 
tekorten en zwakke plekken ervan, 
en een pleidooi voor meer 
menselijkheid in de omgang met 
patiënten. 
Gent : Borgerhoff & Lamberigts, 
oktober 2020 
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t335826  - V - 11br  
____________________________ 

Houdret, Jessica / Kruidenthee 
 
50 recepten voor het maken van 
(geneeskrachtige) thee van 
bloemen en kruiden, voorafgegaan 
door een inleiding over het kweken, 
oogsten, drogen en bewaren van 
kruiden. Aan de orde komen onder 
andere: thee voor de spijsvertering, 
thee voor verkoudheid en keelpijn, 
thee voor energie en thee voor 
hoofdpijn, stress en depressies. 
Baarn : Tirion, 2002 
Vert. van: Herbal tea remedies. - 
Anness, 2001 
t333724  - V - 3br  
____________________________ 

Verreck, Marcel / De adem van 
mijn zoon 
 
Bundel autobiografische columns 
van een vader over de mantelzorg 
voor zijn 13-jarige 
dubbelgehandicapte zoon, wat een 
hele uitdaging blijkt te zijn. 
Deventer : ArtNik Uitgaven, oktober 
2020 
t334512 WAAR - V - 5br  
____________________________ 

Goudsmit, Jaap / Vrij van corona 
 
Overzicht van het wetenschappelijk 
onderzoek naar virussen, met name 
het coronavirus. 
Amsterdam : Uitgeverij Pluim, 2020 
t335255  - V - 9br  
____________________________ 

Quammen, David / Zoönose 
 
Speurtocht naar ziekten waarbij 
sprake is van zoönose, oftewel 
soortoverschrijdende overdracht. 

Amsterdam : Atlas Contact, 
Verschenen 14-04-2020 
t335228  - V - 29br  
____________________________ 

Slomp, Alfred / Het groene 
normaal 
 
Oproep aan christenen om ernst te 
maken met de eigen 
verantwoordelijkheid ten opzichte 
van de natuur. 
Amersfoort : Plateau, 2020 
t334120  - V - 6br  
____________________________ 

Hof, Wim / De Wim Hof Methode 
 
Beschrijving van de Wim Hof-
methode, een methode gebaseerd 
op kou, ademhaling en toewijding 
om kracht, gezondheid en geluk 
een boost te geven. 
Utrecht : Kosmos Uitgevers, 2020 
Vertaling van: The Wim Hof 
Method. - Boulder, Colorado : 
Sounds True, 2020 
t334712  - V - 13br  
____________________________ 

Smeets, Mart / Stille sport 
 
In korte en langere stukken blikt de 
Nederlandse sportverslaggever en 
radio- en televisiepresentator terug 
op het sportjaar 2020 in coronatijd. 
Amsterdam : De Kring, 2020 
t334443 verh spor - V - 12br  
____________________________ 

Bergsma, Jacob / Joop 
Zoetemelk 
 
Overzicht in woord en beeld van de 
carrière van de Nederlandse 
profwielrenner Joop Zoetemelk 
(1946) en de door hem gewonnen 
Tour de France van 1980. 
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Amsterdam : Jea, maart 2020 
t332796 spor biog - V - 10br  
____________________________ 

Plooij, Jack / In de pits gebeurt 
altijd iets 
 
Overzicht van het door de covid-19 
pandemie anders verlopen Formule 
1-seizoen 2020, met bijbehorende 
anekdotes. 
Amsterdam : Volt, 2020 
t335564 spor verh - V - 8br  
____________________________ 

Vergeer, Koen / Kalff 
 
Verhalen en anekdotes van de 
Nederlandse coureur, reporter en 
analist Allard Kalff (1962) over de 
Formule 1. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2020 
t334121 biog spor - V - 10br  
____________________________ 

Gaal, van, Louis / LvG 
 
Biografie over de Nederlandse 
profvoetballer, trainer en 
bondscoach Louis van Gaal (1951). 
Amsterdam : Nieuw Amsterdam, 
mei 2020 
Met register 
t334118 biog spor - V - 18br  
____________________________ 

Leede, de, Rob / Schaken met 
Edgar Davids 
 
Persoonlijke verhalen en anekdotes 
van de voormalige perschef van het 
Nederlands elftal over 
voetbaltoernooien, -wedstrijden, -
teams, -spelers, -trainers, -
scheidsrechters en -bestuurders in 
de periode 1988-2014. 
Deventer : Edicola Publishing bv, 

2020 
t335364 spor biog - V - 9br  
____________________________ 

Ley, Eddy van der / Gertjan 
Verbeek 
 
Over het leven en de loopbaan van 
de Nederlandse bokser, 
profvoetballer, voetbaltrainer en -
analist Gertjan Verbeek (1962). 
Amsterdam : Inside, 2020 
t334463 spor biog - V - 13br  
____________________________ 

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

Slomp, Alfred / Superwaar 
 
Praktische gids voor het kiezen van 
duurzaam geproduceerde en 
gezonde voedingsmiddelen bij het 
boodschappen doen. 
Amersfoort : ADIEUMEDIA, 2019 
t334215  - V - 7br  
____________________________ 

Boon, Joke / Linzen! 
 
In dit enige echte linzenkookboek 
voor iedereen vind je meer dan 75 
gezonde en veelzijdige recepten 
met de proteïnerijke linze in de 
hoofdrol. 
Amsterdam : NwA'dam, 2020 
t335423  - V - 7br  
____________________________ 

Doorne, van, Levine / Brood 
 
Brood uit eigen oven bevat 50 
recepten voor allerlei soorten brood: 
bruin, wit, spelt, hartig en zoet en 
ook kleine broodjes, stokbrood, 
feestbrood en gevlochten brood. 
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Baarn : SimplifyLife, 2014 
Met register 
t335087  - V - 10br  
____________________________ 

Doorne, van, Levine / Broodjes 
uit eigen oven 
 
In dit boek staan 42 recepten voor 
zoete en hartige broodjes in allerlei 
variaties: advocaatbroodjes, 
kaneelbroodjes, 
chocoladekoffiebroodjes, 
uienkaasstokjes, Italiaanse 
gehaktbroodjes, kruidenbroodjes 
met knoflook en nog veel meer 
heerlijks. 
Baarn : Forte culinair, 2019 
Met register 
t335088  - V - 5br  
____________________________ 

Glaudemans-van der Krabben, 
Anouk / Heel Holland bakt thuis 
 
Het seizoensboek van het 
bakprogramma op tv : Heel Holland 
Bakt thuis. 
Utrecht : Kosmos Uitgevers, 2020 
Met register 
t334304  - V - 5br  
____________________________ 

Hanssen, Michel / Spice wise too 
 
Recepten zonder zout, maar met 
meer smaak door gebruik van 
specerijen- en kruidenmixen. 
Utrecht : Bart Nijs producties BV, 
2017 
Met register 
t335452  - V - 7br  
____________________________ 

Naessens, Pascale / Nog 
eenvoudiger 
 
Afslankrecepten gemaakt met 4 

ingrediënten. 
Tielt : Lannoo, 2018 
Met index 
t335389  - V - 5br  
____________________________ 

Naessens, Pascale / Nog 
eenvoudiger 2 
 
Recepten ingedeeld volgens 
bereidingstijd: 10, 15, 20 en 25 
minuten en bestaande uit 4 
ingrediënten. 
Tielt : Lannoo, 2019 
Met index 
t335390  - V - 5br  
____________________________ 

Aart, van der, Irene / Uitgemolken 
 
Beschrijving van het leven op een 
melkboerderij in de Achterhoek en 
de hedendaagse problematiek van 
boeren. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2020 
t334468 strk humo - V - 12br  
____________________________ 

Land- en tuinbouw - Jacht 
en visserij 

Gaus, Martin / Hondentaal is 
lichaamstaal 
 
Praktisch boek bij de opvoeding van 
honden en het oplossen van 
mogelijke gedragsproblemen. 
Utrecht : Kosmos Uitgevers, oktober 
2018 
1e druk: Baarn : Tirion Natuur, 
2006. - (Martin Gaus bibliotheek) 
t335011  - V - 6br  
____________________________ 
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Techniek 

Hakkenes, Emiel / Gas 
 
Geschiedenis van de gaswinning in 
de provincie Groningen aan de 
hand van portretten van mensen die 
daarin een rol hebben gespeeld. 
Amsterdam : Thomas Rap, 2020 
t334478  - V - 15br  
____________________________ 

Boer, de, Sanne / De 
energietransitie uitgelegd 
 
Alles wat je moet weten om de 
energietransitie beter te begrijpen 
en het nieuws kritisch te kunnen 
volgen. 
Utrecht : De Groene Waterlelie, 
november 2020 
t334063  - V - 16br  
____________________________ 

Jong, de, Oek / Het glanzend 
zwart van mosselen 
 
In deze essaybundel beantwoordt 
de auteur vragen die onmisbaar zijn 
voor wie dieper wil doordringen in 
de wereld van deze veel gelezen en 
bekroonde romanschrijver. 
Amsterdam : Uitgeverij Augustus, 
Atlas Contact, 2020 
t334603  - V - 37br  
____________________________ 

Muziek - Dans - Toneel - 
Film 

Amerongen, van, Martin / Zijn 
bliksem, zijn donder 
 
Brede historische en inhoudelijke 
bespreking van de Mattheus Passie 
van J.S. Bach. 
Amsterdam : Ambo, 1999 

1e dr.: Baarn : Ambo, 1997. - Met 
lit. opg 
t334060  - V - 5br  
____________________________ 

Blokhuis, Leo / Berlijn 
 
Popkenner Leo Blokhuis duikt in de 
tegendraadse, muzikale 
geschiedenis van Berlijn en legt uit 
waarom deze stad zoveel 
muzikanten inspireerde. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2020 
t334513  - V - 8br  
____________________________ 

Kamerling, Merlijn / Nu ik je zie 
 
Beschrijving van het leven en de 
persoon van acteur en zanger 
Antonie Kamerling (1966-2010) aan 
de hand van gesprekken die zijn 
zoon Merlijn tien jaar na zijn vaders 
dood had met twaalf mensen die 
dicht bij hem stonden. 
Amsterdam : Boekerij, 2020 
t333552 biog - V - 17br  
____________________________ 

Taal- en letterkunde 

Daniëls, Wim / Huppelnederlands 
 
Selectie van woorden uit het 
Nederlandse taalgebied die volgens 
de auteur vrolijk klinken, alfabetisch 
geordend en van een korte 
toelichting voorzien. 
Amersfoort : MUS, 2021 
t335515  - V - 5br  
____________________________ 

Royen, van, Heleen / Moeder, 
dochter, minnares 
 
Bundel columns en persoonlijke 
verhalen ter gelegenheid van het 
20-jarige schrijverschap van de 
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auteur (1965), waarin bekende 
thema’s uit haar publieke optredens 
en werk opnieuw aan bod: komen, 
zoals overlijden en begrafenis van 
haar ouders, moederschap, xtc-
gebruik, haar jongere partner, 
seksualiteit. 
Amsterdam : The House of Books, 
2020 
t334285 biog - V - 9br  
____________________________ 

Rubinstein, Renate / Bange 
mensen stellen geen vragen 
 
Bloemlezing uit de columns en 
brieven van Renate Rubinstein 
(1929-1990). 
Amsterdam : Uitgeverij De 
Arbeiderspers, 2020 
t334368 biog lite - V - 25br  
____________________________ 

Verhulst, Dimitri / Onze 
verslaggever in de leegte 
 
Dagboekschetsen van een schrijver 
die te veel drugs en drank gebruikt, 
een ramp is voor zijn omgeving en 
zich daar belabberd bij voelt. 
Amsterdam : Uitgeverij Pluim, 
februari 2020 
t335064  - V - 5br  
____________________________ 

Al Galidi, Rodaan / Samen al 't 
hope 
 
Poëziegeschenk ter gelegenheid 
van de Poëzieweek 2021 
Gent : Poëziecentrum i.s.m. Awater 
/ Poëzieclub, 2020 
t334383  - V - 1br  
____________________________ 

Laan, van der, Yvonne / 
Positiefjes 2 
 
Verzameling korte gedichten en 
gedachte-spreuken die gedachten 
wat verlichten. Vervolg op: t303617 
Oosterbeek : Uitgeverij Kontrast, 
september 2020 
t333652  - V - 2br  
____________________________ 

Geschiedenis 

Brokken, Jan / Stedevaart 
 
Bundeling van 22 essays over 
steden, verspreid over de wereld, 
en hun spraakmakende inwoners. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2020 
t334359 hist verh - V - 19br  
____________________________ 

Weiner, Tim / De stille oorlog 
 
Analyse van de politieke strijd 
tussen de Verenigde Staten en 
Rusland sedert het einde van de 
Koude Oorlog eind jaren tachtig, en 
de kwetsbaarheid van westerse 
democratieën tegenover 
autocratische regimes. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2020 
Vertaling van: The folly and the 
glory. - New York : Henry Holt and 
Company, 2020 
t334852 hist poli - V - 22br  
____________________________ 

Blom, Philipp / Het grote 
wereldtoneel 
 
Filosofisch essay over de huidige 
maatschappelijke crisis, van de 
klimaat- tot de coronacrisis. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2020 
Vertaling van: Das grosse 
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Welttheater : von der Macht der 
Vorstellungskraft in Zeiten des 
Umbruchs. - Wien : Paul Zsolnay 
Verlag, 2020 
t333805 filo soci - V - 5br  
____________________________ 

Ferrier, Kathleen / Hoe wij hier 
ook samen kwamen 
 
Essay over breuklijnen, ongelijkheid 
en achterstand in multicultureel 
Nederland en de vraag hoe een 
betere samenleving mogelijk is. 
Amsterdam : Uitgeverij Balans, 
2020 
t334214 filo - V - 4br  
____________________________ 

Dielemans, Linda / Onder de 
golven 
 
Onder de Noordzee ligt Doggerland, 
lang geleden een leefgebied voor 
mens en dier. Lees hoe het gebied 
ijstijden en overstromingen 
doorstond en werd bevolkt door o.a. 
mammoeten en Neanderthalers. 
Met enkele verhalen van kinderen in 
de ik-vorm. Met illustraties in 
gedempte kleuren. Vanaf ca. 12 t/m 
15 jaar. 
Amsterdam : Fontaine Uitgevers, 
2021 
t335689 hist - V - 7br  
____________________________ 

Terreehorst, Pauline / Het geheim 
van de Gucci-koffer 
 
Biografie van de Hongaars-
Oostenrijkse gravin Margaretha 
Szapary-Henckel von 
Donnersmarck (1871-1943), die de 
bloeitijd en het verval van de 
Midden-Europese adel meemaakte. 
Amsterdam : Prometheus, 2020 

t335484 biog - V - 17br  
____________________________ 

Benda-Beckmann, von, Bas / Na 
het Achterhuis 
 
Onderzoek naar wat er gebeurde 
met Anne Frank en de andere 
onderduikers in het Achterhuis na 
hun arrestatie in augustus 1944. 
Amsterdam : Em. Querido's 
Uitgeverij, 2020 
t334436  - V - 26br  
____________________________ 

Boncquet, Piet / Kinderen van de 
Holocaust 
 
De Holocaust maakte in België 
tienduizenden slachtoffers. In dit 
boek zijn getuigenissen 
samengebracht uit de 
spraakmakende Canvasreeks 
'Kinderen van de Holocaust' van 12 
Joodse mensen die aan het begin 
van de Tweede Wereldoorlog kind 
of tiener waren. Ook de kinderen 
van de slachtoffers krijgen een 
forum in dit boek. Het zijn bijzonder 
onthutsende verhalen waarvan 
iedereen overtuigd is dat ze nooit 
vergeten mogen worden. 
Antwerpen : Polis, april 2020 
t335066  - V - 9br  
____________________________ 

Boumans, Toni / 'Je mag wel 
bang zijn, maar niet laf' 
 
Geschiedenis van een familie uit het 
noorden van Nederland, waarvan 
leden een succesvolle carrière 
opbouwden als couturier en 
uitgever, en tijdens de Tweede 
Wereldoorlog actief waren in het 
verzet. 
Amsterdam : Uitgeverij Balans, 
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2021 
t335480 oorl - V - 15br  
____________________________ 

Boven, Laurens / Stilte op het 
Binnenhof 
 
Journalistiek verslag van de 
gebeurtenissen in politiek Den Haag 
tijdens de coronalockdown in het 
voorjaar van 2020. 
Amsterdam : Uitgeverij Balans, 
2020 
t334058  - V - 7br  
____________________________ 

Iperen, van, Roxane / Stemmen 
uit het diepe 
 
Lezing ter herdenking van 4 en 5 
mei 2021. 
Amsterdam : Nationaal Comité 4 en 
5 mei, 2021 
Keerdruk met: Het fundament van 
vrijheid / Daan Roovers. - 14 
pagina's 
t335845  - V - 1br  
____________________________ 

Mestriz, Bernie / Bernie's oorlog 
 
Het dagboek van een Joodse 
jongen die gedurende de Tweede 
Wereldoorlog was ondergedoken bij 
verschillende boerderijen in de 
Achterhoek. 
Amsterdam : Amphora Books, 2020 
t334481 oorl jood - V - 13br  
____________________________ 

Couzy, Michiel / Zakenprins 
 
Aan de hand van zijn zakelijke 
activiteiten wordt de persoon van 
prins Bernhard (1969), tweede zoon 
van prinses Margriet en Pieter van 
Vollenhoven, in kaart gebracht. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2021 

Met register 
t335690  - V - 12br  
____________________________ 

Botje, Harm Ede / Mijn meningen 
zijn feiten 
 
Journalistiek biografisch portret van 
Thierry Baudet (1983), oprichter van 
de politieke partij Forum voor 
Democratie. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2020 
t334591 poli biog - V - 26br  
____________________________ 

Scholten, Wilfred / Lodewijk 
 
Portret van PvdA-politicus Lodewijk 
Asscher en een beschrijving van 
zijn politieke carrière. 
Amsterdam : Ambo|Anthos, 2021 
t335119 biog - V - 22br  
____________________________ 

Smeets, Hubert / Een 
wonderbaarlijk politicus 
 
Biografie van de Nederlandse 
politicus, oprichter van D66. 
Amsterdam : De Bezige Bij, 2021 
t335009 biog poli - V - 38br  
____________________________ 

Vries, de, Joost / De gelukkigste 
man van Nederland 
 
Essays over onder meer de 
Nederlandse politiek. 
Amsterdam : Prometheus, 2021 
t335120 biog - V - 10br  
____________________________ 

Kinderen van de collaboratie 
 
Ervaringen van kinderen van 
Nederlandse ouders die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog gekozen 
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hadden voor de NSB en Nazi-
Duitsland. 
Kalmthout : Polis, 2020 
t335067  - V - 7br  
____________________________ 

Galeotti, Mark / Een kleine 
geschiedenis van Rusland 
 
Beknopte geschiedenis vanaf de 
negende eeuw. 
Amsterdam : Prometheus, 2020 
Vertaling van: A short history of 
Russia.- 2020 
t333806 hist - V - 9br  
____________________________ 

Brokken, Jan / Waarom elf 
Antillianen knielden voor het hart 
van Chopin 
 
Over de wortels van de Antilliaanse 
muziek en de invloed die Europa 
heeft uitgeoefend. 
Amsterdam, Verschenen 17-11-
2020 
t335557  - V - 12br  
____________________________ 

Brokken, Jan / De tuinen van 
Buitenzorg 
 
Aan de hand van 39 openhartige 
brieven van zijn moeder Olga vanuit 
Makassar (Celebes) aan haar zus 
schetst de auteur haar leven in 
Nederlands-Indië als echtgenote 
van een predikant en slachtoffer 
van de Japanse bezetting. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, 2021 
t335017 vrou indo - V - 9br  
____________________________ 

Visser, Carolijn / De vader van 
Grace 
 
In dit boek ontvouwt de auteur het 

verhaal van de familie Comijs. 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas 
Contact, november 2020 
t334307 verh indo - V - 4br  
____________________________ 

Iperen, van, Roxane / De 
genocidefax 
 
Boekenweekessay met als thema : 
Tweestrijd. 
Amsterdam : Stichting voor de 
Collectieve Propaganda van het 
Nederlandse Boek, 2021 
t334681 lite hist - V - 3br  
____________________________ 

Oelhafen, von, Ingrid / Niemands 
kind 
 
Persoonlijk relaas van een vrouw 
die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
als baby bij haar biologische ouders 
door de Duitsers werd weggehaald 
vanwege haar raskenmerken en 
belandde bij Duitse adoptieouders. 
Amsterdam : HarperCollins, 
november 2020 
Vertaling van: Hitler's forgotten 
children. - 2015 
t334716 WAAR oorl - V - 12br  
____________________________ 

Harris, Kamala / The truths we 
hold 
 
Autobiografie van vicepresident 
Kamala Harris. 
Amsterdam : Spectrum, Uitgeverij 
Unieboek | Het Spectrum bv, 2021 
Vertaling van: The truths we hold. - 
Penguin Books, 2019 
t335611 WAAR - V - 18br  
____________________________ 

Morain, Dan / Kamala's pad 
 
Biografie van Kamala Harris (1964), 
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die in 2021 vicepresident van de VS 
werd, waarin zij naar voren komt als 
een ambitieuze vrouw die haar 
carrière ver vooruit plande en een 
netwerker pur sang. 
Amsterdam : Hollands Diep, 2021 
Vertaling van: Kamala's way : an 
American life. - New York : Simon & 
Schuster, 2021 
t335012  - V - 20br  
____________________________ 

Obama, Barack / Een beloofd 
land 
 
Eerste deel van de memoires van 
de Democratische politicus (1961), 
de eerste zwarte president van de 
Verenigde Staten (2009-2017). 
Amsterdam : Hollands Diep, 2020 
Vertaling van: A promised land. - 
New York : Crown, 2020 
t334367 biog - V - 59br  
____________________________ 

Verhagen, Frans / Pilgrim Fathers 
 
Hervertelling van de 
ontstaansmythe van de Verenigde 
Staten: hoe de Pilgrim Fathers, 
Engelse strenggelovige 
protestanten, in 1620 naar Amerika 
voeren om er met veel moeite een 
nederzetting te stichten. 
Utrecht : Uitgeverij Omniboek, 2020 
t335015  - V - 7br  
____________________________ 

Land- en volkenkunde 

Roeleven, Dirk Jan / De laatste 
reis van de Boswachter 
 
Verslag van een echtpaar over hun 
reis per auto van Nederland door 
onder meer Rusland, Kazachstan 
en Mongolië naar Japan, en de 

verwerking van het verdriet over 
hun kinderloosheid. 
Amsterdam : Uitgeverij Pluim, 
oktober 2020 
t334105 reis psyc - V - 12br  
____________________________ 

Andersson, Per J. / Waar 
olifanten dansen 
 
Verslag van een journalistieke reis 
door India, waarbij allerlei facetten 
zoals het er nu aan toe gaat in 
historisch perspectief worden 
geplaatst. 
Amsterdam : Boekerij, 2020 
Vertaling van: Vom Elefanten, der 
das Tanzen lernte 
t334182 reis - V - 13br  
____________________________ 

Lancewood, Miriam / Liefde in de 
wildernis 
 
Autobiografische beschrijving van 
de wandeltocht door Europa en 
Oceanië van een echtpaar dat een 
nomadisch leven leidt. Vervolg op: 
t312774 
Utrecht : Kosmos Uitgevers,  2020  
Vertaling van: Wild at heart : the 
dangers and delights of a nomadic 
life. - Auckland, Nieuw-Zeeland : 
Allen & Unwin, 2020 
t334355  - V - 15br  
____________________________ 

Siersack, Sophie / Weg van 
Portugal 
 
Een Belgische journaliste zoekt met 
haar man rust en vrijheid in 
Portugal, waar ze een oude 
boerderij kopen die flink opgeknapt 
moet worden. 
Tielt : Lannoo, 2020 
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t334775 WAAR reis - V - 10br  
____________________________ 

Olink, Hans / De Ardennen 
 
Beschrijving, min of meer 
chronologisch, van de persoonlijke 
ervaringen van de auteur (1949) 
met de Ardennen, vermengd met 
beschouwingen over allerlei 
thema’s die de Ardennen betreffen. 
Amsterdam : Uitgeverij Balans, 
2020 
t333527  - V - 12br  
____________________________ 

Tesson , Sylvain / De 
sneeuwpanter 
 
De schrijver volgt natuurfotograaf 
Vincent Munier naar Tibet om daar 
de sneeuwpanter vast te leggen, die 
inderdaad drie keer verschijnt als 
een soort religieuze openbaring. 
Amsterdam : Uitgeverij De 
Arbeiderspers, 2021 
Vertaling van: La panthère des 
neiges. - Parijs : Gallimard, 2019 
t334807 reis - V - 6br  
____________________________ 
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Romans voor de jeugd 

AK = 0 tot 6 jaar 

Diekmann, Miep / Hannes en 
Kaatje, een koekje met een gaatje 
 
Negen verhalen rond Sinterklaas en 
zeven rond Kerstmis, waarin 
Hannes en Kaatje de grote mensen 
erg jaloers blijken te vinden. Vanaf 
ca. 4 jaar. 
Amsterdam : Querido, 1985 
t333844 verh sint kers - J AK A - 
3br  
____________________________ 

Diekmann, Miep / Ik zie je wel, ik 
hoor je wel 
 
Bundel humoristische versjes. 
Vanaf ca. 3 jaar. 
Amsterdam : Querido, 1996 
t334302 verh - J AK - 2br  
____________________________ 

Marcero, Deborah / Met Roos op 
reis 
 
Roos wil voor het kringgesprek op 
school iets nieuws ontdekken om 
over te vertellen. Want Roos wil het 
allerliefst ontdekkingsreiziger 
worden. Maar waar en hoe vind je 
iets onbekends? Roos besluit eerst 
een landkaart te tekenen. En dan 
nog een, en nog een. Prentenboek 
met kleurrijke illustraties en 
fantasierijke landkaarten. Vanaf ca. 
5 jaar. 
Amsterdam : Uitgeverij Ploegsma, 
2019 
Vertaling van: My heart is a 
compass. - Little, Brown and 
Company, 2018 
t334181 avon - J AK - 1br  
____________________________ 

A = 6 tot 9 jaar 

Diekmann, Miep / Hannes en 
Kaatje en het rommellaatje 
 
Voorleesbundel met veertig korte 
verhalen over avonturen die twee 
kleuters thuis, op school en op 
straat beleven. Vanaf ca. 5 jaar. 
Amsterdam : Querido, 1993 
1e dr.: 1986. - (Querido junior) 
t333786 verh - J A - 7br  
____________________________ 

Diekmann, Miep / Hannes en 
Kaatje, 2 in een straatje 
 
Bundel korte verhaaltjes over de 
belevenissen van twee kleuters. 
Voorlezen vanaf ca. 4 jaar. 
Amsterdam : Querido, 1991 
1e dr.: Amsterdam : Querido, 1985. 
- (Querido junior) 
t333845 verh - J A - 6br  
____________________________ 

Diks, Fred / De Kameleon jaagt 
op boeven 
 
Kruidenier Zijlstra wordt overvallen 
door twee gemaskerde boeven. 
Hielke en Sietse gaan met hun boot 
de Kameleon achter de boeven 
aan. Vanaf ca. 8 jaar. 
Alkmaar : Kluitman, 2005 
t334942 avon - J A B - 2br  
____________________________ 

Janssen, Kolet / De maan is 
overal 
 
Nadat Rasha haar grote zus verliest 
door een bombardement, vinden 
haar ouders het niet langer veilig in 
hun thuisland. Alles wat hun lief is, 
laten ze achter en met weinig 
bagage slaat het gezin op de vlucht. 
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Zullen ze een nieuw thuis vinden? 
Prentvertelling met surrealistische 
kleurenillustraties. Voorlezen vanaf 
ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 
jaar. 
Wielsbeke : De Eenhoorn, 2019 
t334778 oorl - J A - 1br  
____________________________ 

Jongbloed, Marte / Nieuwe 
vrienden 
 
Vinnie & Flos 1 - Vinnie is net 
verhuisd. Hij moet erg wennen, 
temeer omdat hij denkt dat er een 
monstertje in zijn kamer woont. En 
hij heeft gelijk, het blijkt Flos te zijn. 
Gelukkig is Flos lief, en dat niet 
alleen, hij blijkt een grote hulp. 
Voorlezen vanaf ca. 5 jaar. 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2019 
t335522 verh - J A - 4br  
____________________________ 

Loon, van, Paul / De Drakenberg 
 
Dolfje mag met Leo, Timmie en zijn 
ouders mee naar Japan! Voor Opa 
weerwolf moet hij een pakketje 
afgeven bij zijn oude vriend 
Hokusai. In Japan ziet Dolfje overal 
vreemde wezens, de Yokai. Van 
Hokusai hoort hij over de Kitsune, 
magische wijze vossen, die heel 
gevaarlijk kunnen zijn. Vanaf ca. 8 
jaar. 
Amsterdam : Leopold, 2020 
t334119 grie - J A - 5br  
____________________________ 

Loon, van, Paul / Weerwolfraket 
 
Dolfjes neef Leo heeft een 
ruimteraket gebouwd. Leo zegt dat 
je ermee naar de maan kunt reizen. 
Dolfje en Noura denken dat Leo een 

grap maakt. Maar als ze instappen, 
vliegen ze ineens door de lucht. Ze 
belanden op een vreemde plek. Zijn 
ze op de maan? Vanaf ca. 7 jaar. 
Amsterdam : Leopold, 2021 
t335449 grie - J A - 2br  
____________________________ 

Mackesy, Charlie / De jongen, de 
mol, de vos en het paard 
 
Een jongen reist door de wildernis 
en sluit vriendschap met een mol, 
een vos en een paard. Ze voeren 
mooie gesprekken over van alles. 
Ook over taartjes eten. Ze 
ontdekken dat iedereen soms pijn 
heeft, bang is of verdrietig, maar dat 
het helpt als je dat samen bent. 
Poëtisch beeldverhaal met deels 
gekleurde aquareltekeningen en 
handgeschreven tekst. Vanaf ca. 9 
jaar. 
Utrecht : KokBoekencentrum 
Uitgevers, 2020 
Vertaling van: The boy, the mole, 
the fox, and the horse. - London : 
Ebury Press, 2019 
t334218 psyc - J A - 1br  
____________________________ 

Meinderts, Koos / Meneer 
Hoedjes vangt een vis 
 
Meneer en mevrouw Hoedjes zijn 
heel gelukkig samen. Dat verandert 
als ze een vis ontmoeten van wie ze 
een wens mogen doen. Voorlezen 
vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 
7 jaar. 
Rotterdam : Lemniscaat, 2013 
t316261 spro - J A - 2br  
____________________________ 

Mende, Liesbeth / Hieperdepiep! 
 
Ruim dertig grappige verhalen en 
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enkele moppen over verzonnen 
feesten en ook bekende feesten 
zoals een verjaardag, Kerstmis, 
Suikerfeest, dierendag en carnaval. 
Om samen met twee tot vier 
personen voor te dragen, waarbij 
ieder zijn eigen tekst of rol heeft. 
Vanaf ca. 7 jaar. 
Dordrecht : Uitgeverij De Inktvis, 
2020 
Met register 
t333750 verh - J A - 3br  
____________________________ 

Oldenhave, Mirjam / Een pittig 
klasje 
 
In de klas van Tobias (ik-persoon) 
komt mees Kees. Tobias en zijn 
klasgenootjes moeten mees Kees 
nog een beetje leren hoe hij 
meester moet zijn. Voorlezen vanaf 
ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 
jaar. 
Amsterdam : Uitgeverij Ploegsma, 
2020 
1e druk: 2006 
t333723 scho - J A - 3br  
____________________________ 

B = 9 tot 12 jaar 

Dahl, Roald / De GVR 
 
Midden in de nacht wordt Sofie door 
een grote vriendelijke reus 
meegenomen naar Reuzenland. 
Samen binden ze de strijd aan met 
de mensenetende reuzen. 
Voorlezen vanaf ca. 8 jaar, zelf 
lezen vanaf ca. 10 jaar. 
Utrecht : Uitgeverij De Fontein 
Jeugd, 2020 
Vertaling van: The BFG. - London : 
Jonathan Cape, 1982 
t334622 avon spro - J B - 7br  
____________________________ 

Dahl, Roald / De heksen 
 
Ook al heeft een 7-jarige jongen 
van zijn oma geleerd hoe hij heksen 
kan herkennen, toch lukt het hen 
om hem in een muis te veranderen. 
Vanaf ca. 10 jaar. 
Utrecht, Verschenen 15-03-2016 
t334654 humo - J B - 7br  
____________________________ 

Douglas, Jozua / Het piranha-
complot 
 
Costa Banana 6 - Rosa en Fico, de 
kinderen van de knotsgekke 
president van Costa Banana, 
vluchten met hun vader naar Costa 
Kanaria. Daar is de 12-jarige 
Angelino net president geworden. 
Rosa en Fico worden zijn adviseurs, 
maar al snel blijkt dat een land 
besturen best ingewikkeld is. 
Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf 
lezen vanaf ca. 9 jaar. Vervolg op: 
t320358 
Utrecht : Uitgeverij De Fontein 
Jeugd, 2020 
t333940 humo dete - J B - 8br  
____________________________ 

Dragt, Tonke / Geheimen van het 
Wilde Woud 
 
De jonge ridder Tiuri en zijn vriend 
Piak gaan op zoek naar ridder 
Ristridin. Hun zoektocht brengt hen 
in het Wilde Woud, waarover 
vreemde verhalen worden verteld. 
Vanaf ca. 10 jaar. 
Amsterdam : Leopold, 2017 
1e druk: Den Haag : Leopold, 1965 
t334649 hist - J B - 24br  
____________________________ 
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Dumon Tak, Bibi / De eik was hier 
 
Een eik van bijna 200 jaar oud 
vertelt hoe hij vroeger midden in de 
natuur stond. Maar toen kwam er 
een snelweg en nu staat hij in zijn 
eentje in de middenberm. Maar voor 
hoe lang, want de snelweg moet 
worden verbreed. Met kleine zwart-
witte pentekeningen. Vanaf ca. 9 
t/m 12 jaar. 
Rotterdam : Maand van de 
Filosofie/DenkStation Filosofie, 
2021 
t335437 filo - J B - 3br  
____________________________ 

Fisscher, Tiny / Mijn jaar in een 
tent 
 
Zwaan (12, ik-persoon) wil zich, net 
als haar school, inzetten voor 
kinderen in vluchtelingenkampen. 
Als challenge kiest ze ervoor om 
buiten in een tent te slapen. Dat valt 
niet mee, want Zwaan is gauw 
bang. Hoeveel geld kan ze in een 
week ophalen, en ook haar angsten 
overwinnen? Vanaf ca. 10 jaar. 
Amsterdam : Volt, 2020 
t335197 avon soci - J B - 10br  
____________________________ 

Flanagan, John / De vermiste 
prins 
 
De Grijze Jager 15 - Will en zijn 
koninklijke leerling Maddie worden 
op pad gestuurd om de prins van 
Gallica te redden uit de handen van 
de opstandige baron Lassigny. Ze 
besluiten als artiesten door Gallica 
te reizen en zo toegang te krijgen 
tot het kasteel waar prins Gilles 
gegijzeld wordt. Vanaf ca. 10 jaar. 
Vervolg op: t324978 
Haarlem : Gottmer, 2021 

Vertaling van: The missing prince. - 
Random House Australia, 2020. - 
(The ranger's apprentice : the Royal 
Ranger) 
t335386 hist avon - J B - 14br  
____________________________ 

Griffiths, Andy / De waanzinnige 
boomhut van 130 verdiepingen 
 
De waanzinnige boomhut 10 - Andy 
en Terry wonen in een boomhut met 
130 verdiepingen, als ze worden 
ontvoerd naar een andere planeet. 
Daar moeten ze het opnemen tegen 
een modderslurpende moeraspad. 
Met veel stripachtige zwart-
witillustraties. Vanaf ca. 9 jaar. 
Vervolg op: t329101 
Tielt : Lannoo, 2021 
Vertaling van: The 130-storey 
treehouse. - Sydney : Pan 
Macmillan Australia, Pty Limited, 
2020. - (Treehouse books) 
t335083 avon humo - J B - 4br  
____________________________ 

Hoffman, Marjon / Floor gaat 
door! 
 
Floor heeft veertien regels 
verzonnen, zoals 'soms mag je best 
zeggen dat je geen broer hebt als je 
er wel een hebt'. Ze vertelt in korte 
verhalen hoe ze tot de regels is 
gekomen. Vanaf ca. 8 jaar. 
Amsterdam : Ploegsma, 2004 
t335352 verh - J B - 2br  
____________________________ 

James, Anna / Matilda en de 
boekdwalers 
 
Matilda Pages (11) groeit op in de 
boekwinkel van haar grootouders. 
Ze ontdekt dat ze personages uit 
boeken in het echt kan zien en zelfs 
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mee kan hun boeken in. Samen met 
haar vriend Oskar leert ze meer 
over boekdwalen en haar 
verdwenen ouders. Vanaf ca. 10 
jaar. 
Utrecht : Veltman Uitgevers, 2019 
Vertaling van: Tilly and the 
bookwanderers. - London : 
HarperCollins Children's Books, 
2018. - (Pages & Co) 
t333785 spro - J B - 12br  
____________________________ 

Leonard, M.G. / De juwelendief 
 
Dader op het spoor 1 - Alex (11) 
moet met zijn oom mee op een 
saaie treinreis door Engeland. Het 
wordt onverwacht een spannende 
tocht als hij een verstekeling 
ontdekt, Lenny. Dan wordt een 
kostbaar juweel gestolen en wordt 
Lenny verdacht. Alex is 
vastbesloten zijn vriendin te helpen 
en de echte dader te ontmaskeren. 
Vanaf ca. 10 jaar. Wordt gevolgd 
door: t335520 
Utrecht : Uitgeverij De Fontein 
Jeugd, 2020 
Vertaling van: The Highland Falcon 
thief. - London : Macmillan 
children's books, 2020. - 
(Adventures on trains) 
t334865 dete avon - J B - 10br  
____________________________ 

Leonard, M.G. / De ontvoerde 
schat 
 
Dader op het spoor 2 - Alex (12) 
maakt met zijn oom een 
schitterende treinreis van Chicago 
naar San Francisco. Tijdens deze 
reis wordt Hélène (13), de dochter 
van een multimiljonair, ontvoerd. 
Alex probeert achter de waarheid te 
komen. Daarbij komen de 

tekeningen uit zijn schetsboek goed 
van pas! Vanaf ca. 10 jaar. Vervolg 
op: t334865 
Utrecht : Uitgeverij De Fontein 
Jeugd, 2021 
Vertaling van: Kidnap on the 
California Comet. - Macmillan 
Children's Books, 2020. - 
(Adventures on trains) 
t335520 dete avon - J B - 10br  
____________________________ 

Leue, Dimitri / Wolinoti 
 
Een houthakker en zijn vrouw zijn 
tot hun verdriet kinderloos. Op een 
dag bevrijdt de man een betoverd 
houten kind. Maar Wolinoti beweegt 
en spreekt alleen met hem. 
Prentenboek met kunstzinnige 
houtsneden in kleur en tekst op rijm. 
Met code om bijbehorende muziek 
te beluisteren. Voorlezen vanaf ca. 
8 jaar, zelf lezen vanaf ca. 10 jaar. 
Antwerpen : Davidsfonds, Infodok, 
2018 
t334776 spro - J B - 1br  
____________________________ 

Loon, van, Paul / De griezelbus 
 
De Griezelbus 1 - Tijdens een rit in 
een griezelbus vertelt een schrijver 
een aantal griezelverhalen. Vanaf 
ca. 10 jaar. 
Amsterdam : Leopold, 2016 
1e druk met tekeningen van Camila 
Fialkowski: Tilburg : Elzenga, 1991 
t334663 grie - J B - 6br  
____________________________ 

Loon, van, Paul; Fialkowski, 
Camila / De griezelbus 2 
 
De Griezelbus 2 - Bij een 
autosloperij klimt een groepje 
kinderen in een oude bus, waarna 



 
 

60 

het voertuig tot 'leven' komt. Vanaf 
ca. 10 jaar. 
Tilburg : Elzenga, 1994 
t334959 grie - J B - 10br  
____________________________ 

Loon, van, Paul / Altijd bijten de 
buren 
 
De familie Rip 2 - De moeder van 
de familie Rip is ontvoerd en de 
ontvoerders eisen een hoog 
losgeld. Vanaf ca. 9 jaar. 
Amsterdam : Leopold, 2007 
Oorspr. titel: Jimi's hit / tek. van 
Camila Fialkowski. - Amsterdam : 
Elzenga, 2001. - (De familie Rip) 
(De griezelclub bibliotheek). - 
Vervolg op: Nooit de buren bijten 
t335450 grie - J B - 5br  
____________________________ 

Moss, Emma / Festivalkoorts 
 
Vlogvriendinnen 5 - Lucy baalt dat 
haar vakantie naar Amerika niet 
doorgaat. Maar dan komen haar 
ouders met een geweldig plan: ze 
gaan een week kamperen en naar 
het hippe muziekfestival 
Melodyland. En beter nog: haar 
vriendinnen mogen mee! Maar als 
Joyce vermist raakt, heeft dat grote 
gevolgen. Vanaf ca. 10 jaar. 
Vervolg op: t327783 
Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff, 2020 
Vertaling van: Festival frenzy : 
school's out and glamping is go. - 
London : Macmillan Children's 
Books, 2018. - (Girls can vlog ; 5) 
t334694 scho - J B - 9br  
____________________________ 

Mous, Mirjam / Pas op voor de 
fluistervaar! 
 
Meneer Stoffels vraagt Daniëlle om 
op zijn fluistervaar te passen, terwijl 
hij een veilige plek voor de vogel 
gaat zoeken. Maar dan ontsnapt de 
vogel en moet Daniëlle een 
oplossing bedenken. Vanaf ca. 8 
jaar. 
Amsterdam : Van Holkema & 
Warendorf, 2021 
t335524 avon fant - J B - 5br  
____________________________ 

Postma, Jan / Wolf zet ze klem 
 
Als Paul en Arne hun hond Wolf 
uitlaten, zien ze iets verdachts in de 
tuin van de buren... Vanaf ca. 10 
jaar. 
Heerhugowaard : Kluitman, 1995 
1e dr.: Heerhugowaard : Kluitman 
Alkmaar, 1991. - (Kluitman 
selektserie) 
t334751 dete - J B - 6br  
____________________________ 

Postma, Jan / Wolf: De bende van 
de vos 
 
De herdershond Wolf helpt de 
politie bij het vinden van een stel 
inbrekers. Vanaf ca. 10 jaar. 
Heerhugowaard : Kluitman, 1998 
t334752 dete - J B - 5br  
____________________________ 

Postma, Jan / Wolf en de 
diamantdieven 
 
Wolf en zijn baasjes raken 
betrokken bij een diamantenroof. 
Vanaf ca. 10 jaar. 
Alkmaar : Kluitman, 2012 
Oorspr. uitg.: 2000 
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t334801 dete dier - J B - 4br  
____________________________ 

Postma, Jan / Wolf is niet te 
stoppen 
 
De politie van Hilversum vraagt 
Arne en Paul of zij met hun 
speurhond Wolf willen helpen bij 
een undercoveractie in de bossen. 
Vanaf ca. 10 jaar. 
Alkmaar : Kluitman, 2012 
Oorspr. uitg.: 2003 
t334802 dete dier - J B - 5br  
____________________________ 

Postma, Jan / Wolf en de 
drugsmaffia 
 
Wanneer Arne en Paul Westra 
samen met hun vriend Kees aan het 
filmen zijn op de Loosdrechtse 
Plassen, ontdekken zij bij toeval de 
drugshandelaar naar wie hun vader 
op zoek is. Vanaf ca. 10 jaar. 
Alkmaar : Kluitman, 2006 
t334862 dete dier - J B - 5br  
____________________________ 

Reefs, Michael / Bram en de 
Bliksemjagers 
 
Bram (10) en zijn vriendin Mei-Lin 
gaan op zoek naar de Bolbliksems 
die het weer op aarde regelen. Lukt 
het ze om de valse tante Lauriël en 
de illusionist Nodin te snel af te 
zijn? Met QR-codes voor extra 
informatie. Vanaf ca. 9 jaar. Vervolg 
op: t322558 
Vaals : Uitgeverij Stormsteen, 
oktober 2019 
t335398 avon - J B - 11br  
____________________________ 

Rowling, J.K. / Harry Potter en de 
steen der wijzen 
 
Harry Potter 1 - Na de dood van zijn 
ouders woont Harry Potter in de 
bezemkast bij zijn zeer 
onvriendelijke tante en oom 
Amsterdam : De Harmonie, 2019 
Vertaling van: Harry Potter and the 
philosopher's stone. - London : 
Bloomsbury, 1997 
t334617 fant - V J B C - 15br  
____________________________ 

Scherder, Erik / Professor S. en 
de gestolen breinbril 
 
Tycho, die in een rolstoel zit, kan 
supergoed tennissen en wil 
meedoen aan de Paralympische 
Spelen. Professor S., de beroemde 
opa van zijn klasgenoot Zhé, heeft 
een breinbril uitgevonden, waarmee 
hij Tycho kan helpen. Maar dan 
wordt de professor ontvoerd en 
twee breinbrillen gestolen. Met veel 
informatie over de hersenen. Vanaf 
ca. 9 jaar. Vervolg op: t324156 
Amsterdam : Volt, 2020 
t333763 avon - J B - 6br  
____________________________ 

Stark, Ulf / De weglopers 
 
De opa van Klein-Gottfried (ik-
persoon) ligt in het ziekenhuis. Opa 
moppert er flink op los. Klein-
Gottfried wil hem graag opvrolijken. 
Hij neemt opa mee naar het eiland 
waar hij vroeger met oma woonde. 
Opa mag helemaal niet weg. Maar 
soms moet je iets gewoon doen. 
Met veel tekeningen in kleur. Vanaf 
ca. 8 jaar. 
Amsterdam : Em. Querido's 
Uitgeverij, 2019 
Vertaling van: Rymlingarna. - Lilla 
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Piratförlaget AB, 2018 
t334777 fami - J B - 3br  
____________________________ 

Stark-McGinnis, Sandy / Zo vrij 
als een vogel 
 
December (12, ik-persoon) heeft 
sinds haar achtste in heel veel 
pleeggezinnen gewoond. Ze vindt 
troost in het idee dat ze ooit zal 
kunnen vliegen. Ze klimt altijd in 
bomen en schrijft in haar boek 
Vogelmeisje. Dan gaat ze wonen bij 
Eleanor die een centrum voor 
gewonde dieren heeft. Vanaf ca. 11 
jaar. 
Rotterdam : Lemniscaat, 2020 
Vertaling van: Extraordinary birds. - 
New York : Bloomsbury Publishing 
Inc., 2020 
t334774 fant dier - J B - 6br  
____________________________ 

Stoffels, Maren / Het geheim van 
de gevaarlijke museumschat 
 
Lisa, Ryan en Tom zijn met hun 
klas op bezoek in het Rijksmuseum. 
Ze vallen door het beroemde 
schilderij 'De nachtwachtʹ van 
Rembrandt en belanden in 
Amsterdam tijdens de 17e eeuw. 
Het is er gevaarlijk, maar het 
belangrijkste probleem is: hoe 
komen ze weer terug? Vanaf ca. 8 
jaar. 
Amsterdam : Leopold, 2020 
t335482 dete - J B - 3br  
____________________________ 

Terlouw, Jan / Briefgeheim 
 
Als Eva in de tuin van de buren een 
geheimzinnige brief vindt, begint 
voor haar, Jackie en Thomas een 
reeks adembenemende avonturen. 

Vanaf ca. 10 jaar. 
Rotterdam : Lemniscaat, 2016 
1e druk: 1973 
t334660 avon dete spio - J B - 6br  
____________________________ 

Umans, Marijke / Mike, gewoon 
Mike 
 
Mike (10) woont samen met zijn 
moeder, zusje en kat Flor. Omdat 
zijn moeder een drukke baan heeft, 
moet Mike veel dingen zelf doen. 
Ondanks alle geheugensteuntjes, 
vergeet hij regelmatig iets. Zou 
niemand opmerken hoe het echt 
met Mike gaat? Vanaf ca. 9 jaar. 
Wielsbeke : De Eenhoorn, 2019 
t334780 fami - J B - 2br  
____________________________ 

Verrept, Paul / Mijn papa kwam 
de trap af 
 
Wanneer zijn vader het gezin 
verlaat, moet een jongen (9, ik-
figuur) afscheid nemen van zijn 
kindertijd. Prentenboek met grote 
schilderingen in kleur. Vanaf ca. 9 
jaar. 
Antwerpen : Davidsfonds Infodok, 
2019 
t334179 fami - J B - 1br  
____________________________ 

Visser, Rian / Ongelijke strijd 
 
Robotoorlog 3 - De wetenschapper 
Mytilus is ontvoerd. Denny, Tilius en 
Arion gaan naar hem op zoek. Ze 
belanden in een bloedhete woestijn 
waar robothagedissen leven. Vanaf 
ca. 10 jaar. Vervolg op: t318646 
Haarlem : Books2download, 2018 
t335521 sfic - J B - 7br  
____________________________ 
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C = 12 tot 15 jaar 

Boyne, John / Mijn broer heet 
Jessica 
 
Sam (13) kijkt erg op tegen zijn 
grote broer, die alles is wat hij niet 
is: populair en goed in sport. Maar 
dan vertelt Jason hem dat hij zich 
een meisje voelt. Dat zet het leven 
van Sam behoorlijk op zijn kop. 
Vanaf ca. 13 jaar. 
Amsterdam : Boekerij, 2019 
Vertaling van: My brother's name is 
Jessica. - UK : Puffin, 2019 
t335226 psyc fami - J C - 7br  
____________________________ 

Gladdines, Tim / Koning Valentijn 
 
Benjamin (ik-persoon) zit in twee 
havo. Hij is sociaal onhandig en 
wordt soms gepest, in tegenstelling 
tot zijn populaire broer Valentijn. 
Dan ontdekt Benjamin dat Valentijn 
een geheim heeft waar hij mee 
worstelt. Tijdens de schoolmusical 
Jesus Christ Superstar komen 
Benjamin en Valentijn tegenover 
elkaar te staan. Vanaf ca. 12 jaar. 
Baarn : Uitgeverij Marmer, 
september 2020 
t335514 psyc - J C - 8br  
____________________________ 

Meijer, Cis / Jacht 
 
Sam (ik-persoon) fraudeert met 
haar schoolcijfers op de laptop van 
een lerares. Vlak daarna raakt die 
lerares zwaargewond bij een brand 
op school. Als Sam op onderzoek 
uitgaat, ontvangt ze een dreigbrief. 
Tijdens het schoolkamp in de 
bossen enkele dagen daarna, voelt 
Sam aan alle kanten gevaar 
dreigen. Vanaf ca. 13 jaar. 

Utrecht : Uitgeverij De Fontein 
Jeugd, 2020 
t335540 thri - J C - 8br  
____________________________ 

Morshuis, Marloes / De 
schaduwen van Radovar 
 
Jona (14) woont in het grote 
wooncomplex Sterrenlicht, waar 
niemand zonder toestemming het 
gebouw mag verlaten. Wie zich niet 
aan het systeem aanpast, kan 
Ondergronder worden. Als haar 
oma moet verhuizen naar een 
speciaal plusgebouw voor ouderen, 
komt Jona toch in opstand. Vanaf 
ca. 12 jaar. 
Rotterdam : Lemniscaat, 2018 
t333848 fant thri sfic - J C - 14br  
____________________________ 

Raven , Robin / De laatste reis 
van Garoeda 
 
1942. Meiske (11) groeit op in 
Nederlands-Indië, waar ze bevriend 
raakt met de mysterieuze Boetje. 
Dan vallen de Japanners aan, en 
komt Meiske samen met haar 
moeder in een gevangenkamp voor 
vrouwen terecht. Ze voelt zich 
beschermd door een beeldje van de 
vogelgod Garoeda dat ze altijd bij 
zich draagt. Vanaf ca. 11 jaar. 
Utrecht : Uitgeverij Omniboek, 2020 
t335367 hist oorl - J C - 10br  
____________________________ 

Riordan, Rick / De toren van Nero 
 
De beproeving van Apollo 5 - Apollo 
(alias Lester, ik-persoon) en Meg 
hebben twee dagen de tijd om de 
wrede Nero en Python te verslaan. 
Kan Apollo zijn goddelijke vorm 
terugvinden en is Meg in staat haar 
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roerige verleden onder ogen te 
zien? Vanaf ca. 12 jaar. Vervolg op: 
t327994 
Amsterdam : Van Goor, 2020 
Vertaling van: The tower of Nero. - 
New York : Disney/Hyperion Books, 
2020. - (Trials of Apollo ; #5) 
t334369 avon - J C - 20br  
____________________________ 

Slee, Carry / Razend 
 
Sven wordt door zijn vader 
lichamelijk en geestelijk mishandeld 
en ook zijn broer haalt gemene 
streken uit. Als Sven zich in de 
steek gelaten voelt door zijn 
vrienden en zijn vriendin, bedenkt 
hij een heftige oplossing voor zijn 
problemen. Vanaf ca. 13 jaar. 
Amsterdam : Carry Slee, 2019 
1e druk: Houten : Van Holkema & 
Warendorf, 2000 
t334635 jepr fami - J C - 8br  
____________________________ 

Slee, Carry / Spijt! 
 
Omdat hij het veel te druk heeft met 
zichzelf, komt David dikke Jochem 
niet te hulp die het mikpunt is van 
getreiter. Als het te laat is, krijgt hij 
spijt. Vanaf ca. 12 jaar. 
Amsterdam : Overamstel uitgevers 
bv, 2019 
1e druk: Houten : Van Holkema & 
Warendorf, 1996 
t334954 psyc - J C - 9br  
____________________________ 

Tongeren, van, Carlie / Het zusje 
van 
 
Het leven van Liv (15, ik-persoon) 
staat volledig op z’n kop als haar 
broer Alex een verkeersongeluk 
veroorzaakt. Hij raakt gewond, maar 

het slachtoffer, een meisje, overlijdt. 
Deze Zoë was een populaire 
leerling bij Liv op school. Liv krijgt 
het thuis, maar vooral op school, 
zwaar te verduren. Vanaf ca. 13 
jaar. 
Utrecht : Blossom Books, 2020 
t334206 psyc scho - J C - 6br  
____________________________ 

Zuiderveld, Richard / Tweede 
Wereldoorlog 
 
Hoe was het om als jongere de 
Tweede Wereldoorlog mee te 
maken? Lees hun 15 verhalen over 
o.a. het verzet, de NSB, 
Jodenvervolging, de Hongerwinter 
en de Hitlerjugend. Met tips voor 
musea, stripachtige 
kleurenillustraties en -foto's. Vanaf 
ca. 12 jaar. 
Uithoorn : Karakter Uitgevers B.V., 
2017 
t334602 oorl verh - J C D - 7br  
____________________________ 

D = 15 jaar en ouder 

Arentsen, Dianne / Ithana 
 
Het patroon 1 - De wees Ithana 
voelt zich een gevangene in het 
kamp van meester Farzu. Als ze 
weet te ontsnappen, ontmoet ze 
kampgenoot Skay die op een 
geheimzinnige missie is. Ze besluit 
hem te helpen. Maar gedurende de 
reis komt ze erachter dat er iets op 
haar jaagt. Vanaf ca. 15 jaar. Wordt 
gevolgd door: t334904 
Maastricht : Zilverbron, juli 2017 
t334569 sfic - V J D - 18br  
____________________________ 



 
 

65 

Arentsen, Dianne / Kimoh'ra 
 
Het patroon 2 - Kimoh'ra moet 
vechten voor haar leven als ze 
wordt aangevallen tijdens een van 
haar feesten. Ithana zint op wraak 
op haar vroegere mentor Farzu. En 
heel Sondar loopt gevaar nu het 
leger van Mordis groeit. Vanaf ca. 
15 jaar. Vervolg op: t334569 Wordt 
gevolgd door: t334905 
Maastricht : Zilverbron, maart 2018 
t334904 sfic - V J D - 19br  
____________________________ 

Arentsen, Dianne / Eyvére 
 
Het patroon 3 - Eyvére is lid van het 
dievengilde van de mysterieuze 
Ezru in Querdor. Wanneer haar zus 
wordt vermoord door Mordis, neemt 
ze de strijd tegen hem op. Mordis 
heeft zijn intrek genomen in een 
oeroud doolhof en komt steeds 
dichterbij zijn doel: heersen over 
Sondar. Vanaf ca. 15 jaar. Vervolg 
op: t334904 Wordt gevolgd door: 
t337131 
Maastricht : Zilverbron, februari 
2019 
t334905 fant - V J D - 23br  
____________________________ 

Armentrout, Jennifer L. / The 
Brightest Night 
 
Evie (ik-persoon) en Luc zitten 
ondergedoken in Zone 3. Evie moet 
haar krachten leren beheersen, 
maar die worden steeds sterker. 
Vanaf ca. 15 jaar. Vervolg op: 
t327956 
Utrecht : Uitgeverij Zomer & 
Keuning, 2020 
Vertaling van: The brightest night. - 
New York : Tor Teen, 2020 

t334570 fant - V J D - 34br  
____________________________ 

Gardam, Jane / Ver van Verona 
 
Engeland, 1941. Jessica (13) weet 
al vanaf haar negende dat ze 
schrijver wil worden. Een 
verhuizing, de kennismaking met 
een politiek actieve jongen en een 
Duitse bom op een achterstandswijk 
maken enorme indruk. Jessica 
beschrijft alles pijnlijk eerlijk. Vanaf 
ca. 15 jaar. 
Amsterdam : Cossee, 2020 
Vertaling van: A long way from 
Verona. - 1971 
t334196 oorl kind - V J D - 10br  
____________________________ 

Grant, Michael / Monster 
 
Gone 7 - Shade (17) wil 
brokstukken van een geheimzinnige 
meteoriet hebben. Maar haar plan 
heeft angstaanjagende en 
verstrekkende gevolgen. Vanaf ca. 
15 jaar. 
Amsterdam : HarperCollins, 
november 2017 
Vertaling van: Monster. - New York : 
HarperCollins Publishers LLC, 2017 
t334771 sfic - V J D - 16br  
____________________________ 

Grant, Michael / Rivaal 
 
Gone 8 - Uit de restanten van een 
rots ontstaan mutanten die de 
mensheid terroriseren. Dan duikt 
Dillon Poe (18) op die met zijn stem 
mensen in zijn macht kan krijgen. 
De enigen die deze schurk met 
superkracht kunnen stoppen zijn 
superhelden. Vanaf ca. 15 jaar. 
Amsterdam : HarperCollins, januari 
2019 
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Vertaling van: Villain. - New York : 
HarperCollins Publishers LLC, 2018 
t334773 sfic - V J D - 13br  
____________________________ 

Grant, Michael / Held 
 
Gone 9 - Sinds de koepel op 
Perdido Beach verdween, lopen er 
monsterachtige mensen met 
superkrachten rond. De leden van 
de Rockborn Gang zijn echter ook 
druk met slechte mutanten, zeker 
als New York wordt geraakt door 
een door aliens geïnfecteerde rots. 
Vanaf ca. 15 jaar. 
Amsterdam : HarperCollins, januari 
2020 
Vertaling van: Hero. - New York : 
HarperCollins Publishers LLC, 2019 
t334772 sfic - V J D - 16br  
____________________________ 

Maas, Sarah J. / Hof van zilveren 
vlammen 
 
Hof van doorns en rozen 5 - Nesta 
(25) wordt door het hof van haar 
zus Feyre gedwongen haar leven 
op orde te brengen. Ze traint met 
Cassian en sluit nieuwe 
vriendschappen. Nesta leert 
omgaan met haar trauma’s terwijl 
nieuwe gevaren dreigen. Vanaf ca. 
15 jaar. Vervolg op: t318914 
Amsterdam : Van Goor, 2021 
Vertaling van: A court of silver 
flames. - New York : Bloomsbury 
Publishing, 2021 
t335401 sfic - V J D - 40br  
____________________________ 

Noël, Alyson / Blauwe maan 
 
Ever (16) kan, sinds ze door Damen 
onsterfelijk is gemaakt, gedachten 
lezen en aura's zien. Als Damen 

verdwijnt en erg veranderd 
terugkomt, probeert Ever hem te 
helpen. Ze komt voor een moeilijke 
keuze te staan. Vanaf ca. 15 jaar. 
Vervolg op t328434 Wordt gevolgd 
door t334782 
Amsterdam : Mouria, 2010 
Vert. van: Blue moon. - 2009. - (The 
immortals ; b. 2) 
t334781 fant - V J D - 12br  
____________________________ 

Noël, Alyson / Schaduwland 
 
Ever (16) kan, sinds ze door Damen 
onsterfelijk is gemaakt, gedachten 
lezen en aura's zien. Door een 
vloek zal Damen naar Schaduwland 
verdwijnen als hij en Ever elkaar 
aanraken. Vanaf ca. 15 jaar. 
Vervolg op t334781 Wordt gevolgd 
door t328435 
Amsterdam : Mouria, 2011 
Vert. van: Shadowland. - New York 
: St. Martin's Griffin, 2009. - (The 
immortals ; b. 3)  
t334782 fant - V J D - 14br  
____________________________ 

Noël, Alyson / Lotusbloem 
 
De 16-jarige Ever is onsterfelijk. Ze 
gaat op reis om haar 
lotsbestemming te zoeken, zodat ze 
voor eeuwig bij haar grote liefde 
Damen kan zijn. Vanaf ca. 15 jaar. 
Vervolg op t328436 
Amsterdam : Luitingh-Sijthoff, 2011 
Vert. van: Everlasting. - New York : 
St. Martin's Griffin, 2011. - (The 
immortals ; b. 6) 
t334783 fant lief - V J D - 12br  
____________________________ 
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Velde, van de, Jacodine / Wat je 
zegt zie je zelf 
 
Marscha (17, ik-persoon) gaat na 
een verblijf in een eetstoorniskliniek 
met haar ouders en broertje op 
vakantie naar Zuid-Frankrijk. Daar 
worstelt ze nog volop met haar 
eetstoornis. Op de camping werkt 
de aantrekkelijke Ruben 
(afwisselend ik-persoon). Hij is heel 
vrolijk en levenslustig maar heeft zo 
zijn eigen problemen. Vanaf ca. 15 
jaar. 
Alkmaar : Clavis, 2020 
t335817 jepr - V J D - 11br  
____________________________
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