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Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam
Drake, directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk verleden overwonnen om zijn
game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles in de hand, en met de liefde die hij voelt
voor geek girl Mia Strong is het laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats gevallen.
Je prinses bevindt zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt omdat
Mia zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar
te koppig of bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de controle terug te
krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan hij niet oplossen door een paar
regels programmeringscode te schrijven. Hij zal diep moeten graven en zichzelf moeten
blootgeven... of haar voor altijd verliezen.
Opgewekt naar de eindstreep Hendrik Groen 2020-11-03 Het allerlaatste dagboek van
Hendrik Groen, de meest geliefde bejaarde van Nederland Voor iedereen die wil weten
hoe het met Hendrik Groen gaat na zijn eerdere dagboeken Met de eerste twee
dagboeken is Hendrik Groen tweevoudig winnaar van de NS Publieksprijs Van de boeken
van Hendrik Groen zijn meer dan 900.000 exemplaren verkocht in Nederland en
Vlaanderen en hij is vertaald in 36 landen De tv-series van de dagboeken trokken
wekelijks gemiddeld meer dan 2 miljoen kijkers ‘Overtuigend en ontroerend.’ NRC
Handelsblad 'Vol humor en tragiek.' Algemeen Dagblad Vanwege de sluiting van het
verzorgingshuis in Amsterdam-Noord is Hendrik Groen overgeplaatst naar Bergen aan
Zee. De Oud-Maar-Niet-Dood-club is uit elkaar gevallen. Af en toe is er een Omanidoreünie waarbij het ouderwets gezellig wordt en de drank ruimhartig vloeit, maar verder
is er niet veel meer om naar uit te kijken. Hendrik moet constateren dat de tijd niet meer
zo mild voor hem is: hij wordt steeds vergeetachtiger en begint het overzicht te verliezen.
Dat levert het nodige gestuntel op. Hij besluit opnieuw een dagboek bij te gaan houden in
een poging weer wat meer grip op de werkelijkheid te krijgen. En anders kan hij er in
ieder geval nog eens nalezen wat hij allemaal vergeten is. Het leven wordt er niet
aangenamer op als ook in Bergen aan Zee het coronavirus alles op zijn kop zet. En helaas
is er geen Evert meer om er foute grappen over te maken, al doet de voorheen zo brave
Hendrik zijn best om zijn vriend hierin te evenaren. Gelukkig heeft hij nog drie trouwe
vrienden over om hem op het rechte pad te houden: Leonie (88), Frida (10) en Juffrouw
Jansen (4). Die laatste is zijn hond, het afscheidscadeau van Evert. Samen met deze

bondgenoten sleept Hendrik zich opgewekt naar de eindstreep.
Een lastige dame Sherryl Woods 2021-05-19 Wanneer de knappe alleenstaande vader
Slade Watkins naar Riverton komt, wedden alle inwoners van het stadje dat de
bruidsklokken snel zullen luiden. De weduwnaar heeft geen idee hoe hij zijn twee
onstuimige zoontjes moet aanpakken - en laat de mooie Danielle Wilde nou precies weten
hoe ze met zulke boefjes moet omgaan! Al snel zijn de jongens stapelgek op haar, en ook
Slades hart laat ze niet onberoerd. Bovendien is zonneklaar dat ze zich thuis voelt in het
gezinnetje en graag meer dan een verzorger zou willen zijn. Dat Slade heeft gezworen
nooit opnieuw te trouwen, baart de mensen in Riverton niet al te veel zorgen. Want als
een van de Wilde-zusjes eenmaal haar zinnen op een huwelijk heeft gezet... Dit verhaal is
eerder verschenen.
Drive Daniel Pink 2010-10-11 Vergeet alles wat je weet over hoe je mensen moet
motiveren, het zit anders in elkaar dan je dacht. Het geheim van goed presteren, plezier
en zin in je leven en werk is de intrinsieke motivatie. Dat is je diepe wens om je eigen
leven te bepalen, nieuwe dingen te leren en te creeren en bij te dragen aan zinvolle
zaken. Daniel Pink toont aan dat de geaccepteerde wijsheid over mensen motiveren niet
strookt met hoe wij thuis en op het werk elke dag te werk gaan. De oude manier van
belonen en straffen werkt voor de meeste taken niet meer. Kijk maar naar de
bonuscultuur bij bedrijven: een slecht middel voor een goed doel. Het gevolg van
verkeerde beloning is dat we slechte kwaliteit leveren en uiteindelijk minder betrokken
raken bij wat we doen. 'Een van de goeroes van morgen' Management Team Over Een
compleet nieuw brein: Dit boek is een wonder. Volstrekt origineel en diepgravend Tom
Peters, auteur van Excellente ondernemingen Dit is een van die zeldzame boeken die een
omslagpunt markeren, een boek dat je wilt lezen voordat iemand anders het leest Seth
Godin, auteur van Purple Cow Daniel Pink schrijft over technologie en het zakenleven in
onder meer The New York Times, Fast Company en Wired. Hij schreef ook de succesvolle
boeken Een compleet nieuw brein en De avonturen van Johnny Bunko: de eerste
carrieregids in stripvorm. Daniel Pink is een prachtige combinatie van Seth Godin en
Malcolm Gladwell
Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27 Een heerlijk feelgoodverhaal van USA
Today Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze
Kerstmis? Er een groot feest van maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess.
Hij heeft trouwens zelf ook wat te vieren, want Snow Crystal, het ski-resort dat hij met
zijn broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna, zijn beste
vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag absoluut niet laten merken dat hij meer dan
alleen vriendschap voor haar voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima
voor elkaar heeft. Ze heeft van haar hobby haar werk gemaakt én ze kan dagelijks
samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets gebeurd is...
Ze verwacht dan ook niet dat het problemen zal opleveren dat ze een paar weken een
huis zullen delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen van beiden hadden verwacht: Tyler
kust haar, en nu is alles anders...
Leven als prinses in Texas (2 - de verleiding) Lizzie van den Ham 2017-07-03 Een
prinses. Een cowboy. Een onmogelijke situatie. Sam begint langzaam maar zeker te
wennen aan haar nieuwe leven in Texas. De school is zo slecht nog niet, en jock Hunter
lijkt interesse in haar te hebben. Toch wil Sam liever doorgronden waarom Scott, de
cowboy en klusjesman die haar moeder voor de verbouwing heeft ingehuurd, haar zo
aantrekt en dan weer afstoot. Het grootste raadsel van Robstown is wat hij in zijn
smeulende, bruine ogen verbergt... Tijdens het schoolfeest springt Scott voor haar in de
bres als de zaken anders lopen dan Sam had gepland. Daarna is er echt geen houden
meer aan: zij verleidt Scott net zo hard als hij haar verleidt. Maar dat lost het probleem

dat Scott voor haar verbergt niet op. En als hij uiteindelijk zijn hart bij haar uitstort, is de
waarheid schokkender dan ze ooit had kunnen vermoeden. Soms is het leven nog
oneerlijker dan je dacht.
Lichtwerker Sahvanna Arienta 2019-10-08 Lichtwerker van Sahvanna Arienta is een
boek voor gevoelige mensen die van uit licht en onvoorwaardelijke liefde leven en delen.
Herken jij je hierin? Dan is dit een boek voor jou! Lichtwerker van Sahvanna Arienta is
een boek voor gevoelige mensen die van uit licht en onvoorwaardelijke liefde leven en
delen. Herken jij je hierin? Dan is dit een boek voor jou! Sahvanna Arienta laat zien dat
gevoeligheid, intuïtie en empathie ontzettend krachtige instrumenten zijn. Ze geeft
aansprekende voorbeelden van andere lichtwerkers en praktische tips hoe je als
lichtwerker je kostbare bezit goed kunt beschermen. Lichtwerkers staan als geen ander
open voor anderen en hun sprankeling is wat de wereld nu meer dan ooit nodig heeft,
maar het is niet altijd even gemakkelijk. Je hebt de bijzondere opdracht om licht en liefde
te verspreiden. Je weet diep van binnen dat je hier niet zomaar op aarde bent. Is het jouw
moment om te ontwaken als lichtwerker?
Een wilde papaver Henny Thijssing-Boer 2021-06-14 ‘Een wilde papaver’ van Henny
Thijssing-Boer gaat over de te vondeling gelegde Rozelinde die onbegrepen opgroeit. Ze
lijkt alleen met haar jeugdvriend Geert over alles te kunnen praten, tot het moment dat
een onbekende jongeman in het dorp komt wonen. Gert-Jan is eveneens getekend door
het leven zelf en probeert in het dorp de rust terug te vinden. Rozelindes geluk lijkt
eerlijk en echt, maar tegelijkertijd weet zij dat het niet blijvend kan zijn... Henny
Thijssing-Boer is een bekende streekromanauteur. Van haar hand verschenen onder meer
‘Een roep in de nacht’ en ‘Een oude eik was getuige’.
De Gokker Shanna Bell 2021-06-05 Een geeky girl die wordt gechanteerd... Een
gevangene die dorst naar wraak... LUCA Ik zal ontsnappen uit deze gevangenis. Ik zal het
de mensen die me hier hebben laten belanden, betaald zetten. Ik heb alleen haar nodig;
de sleutel tot mijn gevangeniscel. TESS Ik ben een nerdy hacktivist; het internet is mijn
speelveld. Maar dat zal mijn familie niet redden. Ik heb hem nodig; een zeemonster om
een haai te verslaan. Voor de lezers van Anna Zaires, Victoria Quinn, Aurora Rose
Reynolds, Natasha Knight, Lizzie van den Ham, Penelope Sky, Claire Contreras, Hannah
Hill, Brenna Aubrey, JL Beck, Kyra Mind, Kelly Collins, Natasha Madison, LP Lovell, Ella
Miles, LJ Shen, Jennifer Sucevic, Tijan, Belle Aurora, Soraya Naomi, Helena Hunting,
Renee Rose, Sylvia Day, Emery Rose, Nora Roberts, Debra Eliza Mane, Sara Ney, TM
Frazier, Sarina Bowen, Jana Aston, Vanessa Vale, Misha Bell, Sanne van Ooijen, Miranda
Hillers, K. Bromberg, Emery Rose, EL Todd, Liz Hartevelt.
Geboren uit liefde Barbara McMahon 2021-06-15 Dit had ze nooit achter hem gezocht…
Lianne O'Mallory wil dolgraag een baby, maar dan moet ze wel opschieten. Dus heeft het
vinden van een geschikte vader de allerhoogste prioriteit! Ze maakt een lijstje waarop
alle kwaliteiten staan waaraan de man in kwestie moet voldoen, maar dat eindigt na een
paar mislukte dates in de prullenbak. Waar haar baas, sexy playboy Tray Elliot, het vindt.
Hij besluit haar een onweerstaanbaar aanbod te doen… Dit verhaal is eerder verschenen.
Strafkind. Gevangen bij de nonnen Wieke Hart 2020 In de katholieke opvanghuizen van
de Zusters van de Goede Herder werden tientallen jaren lang duizenden meisjes
afgebeuld. Dag in, dag uit verrichtten ze dwangarbeid in wasserijen en naaiateliers in
Zoeterwoude, Tilburg, Velp en Almelo. Praten was verboden. Vluchten werd afgestraft.
Het laatste opvanghuis werd in 1972 gesloten. In Ierland werden in een klooster van
dezelfde zusterorde 797 lijken van kinderen gevonden. 0Het eerste deel van 'Strafkind' is
een aangrijpend, psychologisch verhaal over het leven van zo?n meisje, geschreven door
Wieke Hart. Het tweede deel door Maria Genova, bevat de historische feiten hoe de
katholieke kerk deze kwalijke zaken zo lang geheim wist te houden. Veel slachtoffers

vertellen voor het eerst de schrijnende verhalen die ze zelfs hun eigen familie nooit kwijt
wilden. Jonge meisjes werden voor het minste geringste in een donkere cel opgesloten of
moesten hun eigen braaksel opeten. 0De meeste Nederlanders weten nog niets over het
bestaan van de wasfabrieken. Op dit moment verenigen de slachtoffers zich om
compensatie te eisen voor hun kapotgemaakte jeugd. Voor het eerst onthult een boek wat
er bij de nonnen gebeurde.
Gids voor spiritueel ontwaken Mary Mueller Shutan 2020-02-25 Een diepgaande gids vol
inzichten en oefeningen als waardevolle steun op het pad van spiritueel ontwaken Mary
Mueller Shutan schreef met haar Gids voor spiritueel ontwaken een onmisbaar boek voor
iedereen die zich op dit pad van ontwaken bevindt. Voor veel mensen is de onrustige tijd
waarin we leven een wake-up call, een roep om het anders te gaan doen en van de
gebaande paden af te wijken. Wanneer je begint met ontwaken komen je onverwerkte
emoties en ervaringen vanaf je geboorte tot waar je in het huidige moment bent naar
boven. Dankzij het ontwakingsproces kun je eindelijk het pad van verlichting en vrijheid
bewandelen. Gids voor spiritueel ontwaken beschrijft o.a. de twaalf lagen die je
ontwaakte staat bedekken. Elke laag bevat verschillende emoties, pijn, verwondingen en
patronen. Denk bijvoorbeeld aan pijnlijke ervaringen die je destijds niet kon verwerken
omdat ze te overweldigend waren of emoties die je niet kon doorvoelen omdat ze te heftig
en beangstigend waren. Met de hulpmiddelen en inzichten die in dit boek staan kun je
deze lagen één voor één opruimen. Deze diepgaande gids vol inzichten en oefeningen
biedt waardevolle steun om je pad van ontwaken te blijven volgen. In dit boek vind je: •
een gedetailleerde omschrijving van de verschillende manieren waarop je spiritueel kunt
ontwaken; • een heldere uitleg van het proces van ontwaken en de meest voorkomende
ervaringen; • de verschillende staten die je tijdens en na het ontwaken kunt ervaren •
praktische tips en oefeningen om tijdens je ontwakingsproces gewoon deel uit te blijven
maken van de maatschappij.
Drie verleidelijke dokters Annie Claydon 2021-06-15 Kiezen deze artsen voor hun werk…
of voor de liefde? Lief en charmant Arts Euan Scott nam aan dat hij met een man te
maken had toen hij een zekere Sam Lockyear inhuurde om de software voor zijn kliniek
te regelen. Sam blijkt echter een zeer aantrekkelijke vrouw te zijn! Hij wil haar graag
beter leren kennen, maar zij lijkt meer geïnteresseerd in computers dan in hem. Medisch
verbond Tijdens een vakantie in Rome trekt verpleegkundige Claire op met de
aantrekkelijke dokter Dominic Hansford. Met hem flirten staat ze zichzelf niet toe, maar
zolang het vriendschappelijk blijft, is er niets aan de hand en geniet ze van zijn
gezelschap. Een aardbeving verandert echter alles… Zo dokter, zo zoon Als tiener is
Quinn vastbesloten arts te worden, het liefst samen met zijn vriendin, Faith. Maar dan wil
ze plotseling niets meer met hem te maken hebben, en heeft hij geen andere keus dan te
vertrekken en zijn droom in zijn eentje waar te maken. Als hij jaren later terugkeert,
blijkt ze nog steeds iets voor hem te verbergen... Deze verhalen zijn eerder verschenen.
Alles en nog meer E. L. Todd 2020-11-19 Cayson is boos op Skye omwille van wat ze
heeft gedaan. Het is niet iets kleins dat onder het tapijt kan worden geveegd. Het is niet
iets wat hij zomaar kan loslaten. Wat ze deed was onvergeeflijk en fout op zoveel
manieren. Maar hij kan de waarheid niet ontkennen. Hij houdt nog steeds van haar. Maar
zal dat genoeg zijn? Silke wordt het stilaan beu om te moeten omgaan met Arsen en zijn
onzekerheden. Elke stap vooruit wordt gevolgd door acht achteruit. Ze blijft volhouden
dat hij zijn handelwijze zal veranderen. Maar hoelang blijft ze daarvan overtuigd? Conrad
geniet van de hechte relatie die hij heeft met Beatrice. Maar hij kan niet ontkennen dat
hij meer wil. Hij wil niet alleen een vriend zijn. Hij wil haar helemaal en wil elke avond
van haar kunnen genieten, tot de zon opgebrand is. Uiteindelijk geeft hij toe aan zijn
verlangen en kust hij haar. Ze beantwoordt de omhelzing en geeft Conrad precies wat hij

wil. Maar waartoe zal het leiden? Theo en Alex gaan helemaal op in hun nieuwe relatie.
De vonken vliegen ervan af als er wordt gekust, en Theo begint te twijfelen aan zijn
geestelijke gezondheid. Hoe is het mogelijk dat hij niet meteen verliefd op haar werd?
Hun relatie wordt intiemer en neemt plots een onverwachte wending. Dan doet Alex iets,
iets wat Theo haar niet meteen kan vergeven.
In corontaine Youp van 't Hek 2020-10-08 De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de
hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een groep lezers welke columnist altijd moest
blijven. Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg hij welke columnist onmiddellijk mocht
vertrekken. Het antwoord was weer: Youp! En liefst zo snel mogelijk. Twee keer met stip
op de eerste plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij vindt het heerlijk om al
35 jaar spraakmakend te zijn. Iedereen mag een uitgesproken mening over hem hebben,
graag zelfs. Het was een stevig columnseizoen. Een door een virus totaal ontwrichte
maatschappij in een wankele wereld. Bruut uit balans door de moord op George Floyd.
Iedereen is ondertussen op weg naar het nieuwe normaal, wetende dat het oude normaal
ook niet echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel? Youp denkt van niet. Of dat weet
hij wel zeker. Dat laatste is een grapje. Hij weet namelijk niks zeker. Net als u en ik. Is
dat zijn kracht? Of juist zijn zwakte?
Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 Cayson en Skye genieten van hun
geluk tijdens de wintermaanden. Ze slapen elke nacht samen in hetzelfde bed. En ze
brengen elk moment van de dag met elkaar door. Maar hun fysieke relatie neemt maar
geen hoge vlucht. Skye realiseert zich dat ze bang is om echt intiem te worden, omdat ze
beseft dat ze nooit weer gewoon vrienden kunnen worden als hun relatie niets zou
worden. Wanneer ze dit aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een kantelmoment.
Slade geniet meer dan goed voor hem is van zijn leven als vrijgezel. Hij vindt het heerlijk
om elke avond uit te gaan met een ander meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar als
Trinity een stomme beslissing neemt en daardoor zichzelf in een gevaarlijke situatie
brengt, laat hij alles zomaar vallen om haar te helpen. Zijn hulp wordt echter niet
gewaardeerd. Slade en Trinity vechten een ware veldslag uit, en vol verachting wenst hij
dat ze gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het op een avond van te veel bier en
whisky tussen hen escaleert, gebeurt het onverwachte. Een nacht van dronken seks tegen
de muur van zijn appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer dan ooit. Maar wat zal
dit voor hun onderlinge relatie betekenen?
Onvoorwaardelijk Vi Keeland 2021-06-10 Steamy romance van de populaire auteurs Vi
Keeland en Penelope Ward. Aubrey wil alles achter zich laten en opnieuw beginnen.
Nieuwe stad, nieuw huis, nieuwe baan – ze heeft alles geregeld. Maar een lekke band
haalt haar plannen overhoop. Gelukkig is daar Chance, een erg knappe (en ietwat
arrogante) Australische man. Hij weet niet alleen Aubreys auto weer op de weg te
krijgen, maar hij haalt haar ook over om de rest van de reis samen af te leggen. Ze leren
elkaar steeds beter kennen en vinden elkaar duidelijk erg aantrekkelijk, maar Aubrey
voelt dat Chance haar op afstand wil houden. Ze komt er maar niet achter wat er precies
aan de hand is. Wat heeft Chance te verbergen? De boeken van Vi Keeland en Penelope
Ward zijn wereldwijde bestsellers. Samen schreven ze heerlijke romans als onder andere
Onweerstaanbaar en Onuitstaanbaark. Vi Keeland schrijft solo ook romans. In Nederland
en België lazen en luisterden al meer dan 25.000 lezers haar verslavende dirty office
romance De baas.
Zomerloof Jackie van Laren 2021-06-15 Deel 2 van de sprankelende Onder de bomenserie, die zich afspeelt in de Nederlandse natuur en een stoere vrouwelijke boswachter in
de hoofdrol heeft De zomer is aangebroken en boswachter Sylvie begint zich al aardig
thuis te voelen in haar nieuwe werkgebied De Grote -Weijde. Ze kent het bos dat ze onder
haar hoede heeft inmiddels op haar duimpje en ze heeft een paar belangrijke

vriendschappen gesloten. Ook haar dochter Ties heeft het naar haar zin: haar laatste
weken op de basisschool zijn afgesloten met een knal, en een zoen van de leukste jongen
van de klas. Ze is verliefd en het is wederzijds; ze kan haar geluk niet op. Stapje voor
stapje verdiept ook Sylvies vriendschap met Freek zich, al is hij een complexe man. En
dan is er nog het probleem van Freeks onderhuurders, die het grote huis op het landgoed
bewonen en zich bezighouden met zaken die absoluut niet thuishoren in een vredig
-natuurgebied als De Grote Weijde. Freek heeft Sylvie op meer dan één -manier nodig,
maar het voelt voor hem als een onmogelijke opgave om haar echt dichtbij te laten
komen. Jackie van Laren in de pers ‘Jojo Moyes heeft in de Lage Landen haar gelijke
gevonden in Jackie van Laren.’ Thebookreview.nl ‘Van Laren ziet kans de emoties van
haar personages uitstekend in woorden te vatten. Bovendien zijn de personages prima
gekarakteriseerd, niet overdreven geromantiseerd, nergens opgepoetst, maar échte
mensen.’ NBD Biblion ‘Als je Thuiskomen hebt gelezen sta je weer even met beide benen
op de grond en ben je je er terdege van bewust wat echt belangrijk is in het leven.’
Thrillersandmore.com
Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King New York,
2035. Een meisje van acht wordt zwaar getraumatiseerd gevonden in een steegje. Ze
herinnert zich niets meer en krijgt een nieuwe naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later
is Eve een zeer getalenteerde detective van de New Yorkse politie, maar haar verleden
blijft haar achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag verrast met een surpriseparty,
maar de echte verrassing moet nog komen: een vrouw met groene ogen en rood haar
drukt hem een glas champagne in handen. Na één slokje bubbels is hij dood. Niemand op
het feestje wist wie ze was, maar Eve Dallas herinnert zich deze Julianna maar al te goed.
Het lijkt erop dat Julianna haar zinnen heeft gezet op een hereniging met Eve – eentje die
ze niet snel zal vergeten. De pers over de Eve Dallas-serie van J.D. Robb ‘Leest als een
trein.’ VN Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele uurtjes ontspanning zoekt
en meegesleept wil worden in een spannend maar ook romantisch verhaal, is dit zeker
een aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die garant staan voor uren leesplezier.’
Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee door de straten van New York en weet je met het kat-enmuisspel tussen Dallas en haar tegenstander te boeien tot het eind.’ ****
Dethriller.blogspot.nl
Een royale vergissing Julia Quinn 2021-04-15 De inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit
Bridgerton ‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele malen kleuriger en
ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1820. Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde van
de dag in negentiende-eeuws Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd vooraan.
Francesca Bridgerton ontmoette Michael Sterling, Londens beruchtste rokkenjager,
tijdens een diner. In elk leven doet zich een beslissend moment voor waarna je weet dat
niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Voor Michael was het dat moment: de seconde dat hij
oog in oog kwam te staan met Francesca. Het was een wonder dat hij zich staande wist te
houden, zo diep was hij getroffen door haar schoonheid. Helaas vond het diner in kwestie
plaats op de avond voorafgaand aan Francesca’s huwelijk – met Michaels neef. Maar dat
was toen. Nu is Michael meneer de graaf, en Francesca is weer vrij. Helaas ziet zij in hem
nog steeds niets meer dan een goede vriend en vertrouweling. Durft Michael hun
vriendschap op het spel te zetten door haar zijn ware gevoelens te tonen? De pers over
de Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal gebaseerd de
populaire historische romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire
kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’
Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle Woman
Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer 2020-11-03 Het mooiste kerstcadeau dat je kunt
geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe Wanneer Sophie op het laatste moment de

kerst van de knappe, superrijke Max Hamilton weet te redden, wint ze zijn eeuwige
dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn eeuwige liefde krijgen... Ingesneeuwd met
haar baas Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door een blizzard. Gelukkig
verblijft ze in een luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van haar
knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even moeten volhouden.
Alleen, is het wel allemaal toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia hem
voor het laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon Ford, opeens voor de deur,
aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering wil hij de feestdagen samen
doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de magie van kerst! In elk geval niet door haar...
toch?
De man die niet kan zien Victoria Quinn 2021-03-25 Valerie kwam tussen ons in te staan,
iets waar ik al bang voor was geweest Ze maakte me helemaal kapot. Maar ergens
geloofde ik dat Deacon en ik het zouden redden, dat ik het gezin zou kunnen hebben
waarvan ik altijd al had gedroomd ... zolang ik daar maar in bleef geloven.
Tien kleine teentjes Barbara McMahon 2021-06-15 Twee weten meer dan één… toch?
Wanneer Annalise ontdekt dat ze zwanger is, is ze dolblij. Dat ze totaal geen verstand
heeft van baby’s, baart haar geen zorgen: met Dominic, haar echtgenoot, naast zich, kan
ze alles aan. Dat hebben ze in het verleden al meer dan eens bewezen. Maar dan merkt
ze dat Dominic zo zijn twijfels heeft. Hoe kan ze hem ervan overtuigen dat hij een
supervader zal zijn? Dit verhaal is eerder verschenen.
De engel van Venetië David Hewson 2021-03-24 Van de auteur van de succesvolle De
Killing-serie en de Nic Costa-serie Venetië, 1943. De achttienjarige Paolo Uccello rouwt
om het verlies van zijn ouders en probeert te overleven onder het Duitse regime. Als
laatst overgebleven familielid is hij de enige die het weversbedrijf van zijn ouders kan
voortzetten. Terwijl de datum waarop hij zijn laatste opdracht moet inleveren steeds
dichterbij komt, realiseert Paolo zich dat hij die nooit op tijd af zal krijgen – tenzij hij hulp
krijgt. Wanneer het lichaam van een Joodse vrouw wordt gevonden in de haven van
Castello en Paolo zijn afschuw over de moord niet kan onderdrukken, wordt hij benaderd
door de plaatselijke priester. Die verzoekt Paolo zijn kelder beschikbaar te stellen om een
voortvluchtige Joodse broer en zus te laten onderduiken. Paolo weet dat hij met vuur
speelt, maar hij realiseert zich ook dat dit de hulp is waar hij op hoopte. Al snel blijkt de
Venetiaanse politie op zoek te zijn naar de twee voortvluchtigen. Paolo probeert
wanhopig te voorkomen dat ze worden gevonden, maar de zus stort zich in het
Venetiaanse verzet en zet daarmee veel meer dan alleen haar eigen leven op het spel... In
de pers ‘Een zeer verdienstelijk boek, sterk genoeg om uit te kijken naar de volgende
delen.’ **** VN Detective & Thrillergids ‘De spanning is bloeddrukverhogend en de
elegante schrijfstijl van Hewson maakt deze thriller weer helemaal af.’ ***** Nu.nl
‘Aangrijpend en krachtig. De engel van Venetië roept de spanning en dreiging van het
door de nazi’s bezette Venetië overtuigend op.’ Tess Gerritsen, New York Timesbestsellerauteur
Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra spanning van de bestverkopende
Nederlandse thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar hectische leventje in
Amsterdam achter zich gelaten en is met haar man een bed and breakfast begonnen in
Umbrië. Onder de Italiaanse zon geeft ze kookcursussen aan toeristen en van het begin af
aan is het een groot succes. Het leven lacht haar toe, maar wat vrijwel niemand weet is
dat ze niet vrijwillig uit Nederland is vertrokken. Al meer dan tien jaar draagt ze een
geheim met zich mee en door de komst van een jonge Nederlandse vrouw en haar
moeder dreigt het verleden haar nu in te halen. Tijdens een etentje valt een naam.
Claudette dacht dat ze voorgoed afscheid had genomen, maar nu blijkt dat sommige
zaken niet weggaan. Dat fouten niet zomaar verdwijnen. En dus zal ze moeten terugkeren

naar waar het ooit allemaal begon...
Sara, het meisje dat op transport ging Lody van de Kamp 2017-01-05 De jonge Joodse
Sara wordt met haar zusje op transport gezet. Hun moeder blijft achter. Halverwege de
reis verdwijnt haar zusje. Nu moet Sara alleen verder, helemaal naar Engeland. Haar
wacht de vrijheid. Maar hoe vrij ben je als je zonder je moeder en zusje bent? En bij
vreemde mensen woont? Ze voelt zich in de steek gelaten, ontworteld, ook al zijn haar
pleegouders nog zo lief voor haar. Heen en weer geslingerd tussen hoop en wanhoop
wacht ze al die lange oorlogsjaren af of zij haar familie ooit zal terugzien. Een ontroerend
verhaal over een vergeten stukje geschiedenis: de Kindertransporten van 1939. Rabbijn
Lody B. van de Kamp (1948) studeerde voor rabbijn aan talmoedscholen in Zwitserland
en Engeland. Van de Kamp publiceert regelmatig in landelijke en lokale dag- en
weekbladen. Ook geeft hij spreekbeurten over Israël en het Jodendom.
Brandoffer M.W. Craven 2021-06-15 Met Brandoffer, de bloedspannende prequel op
Zwarte Zomer, heeft M.W. Craven de Gold Dagger Award gewonnen. Een
seriemoordenaar verbrandt mensen levend. Zijn volgende doelwit: Washington Poe.
Detective Washington Poe krijgt een moeilijke zaak toegewezen in M.W. Cravens
Brandoffer – de zenuwslopende prequel op Zwarte Zomer. In het Engelse Lake District
blijkt een seriemoordenaar mensen levend te verbranden in de prehistorische
steencirkels. Hij laat geen sporen na en de politie heeft geen enkele aanwijzing. Dan
ontdekt men dat er in de verkoolde overblijfselen van het derde slachtoffer een naam
staat gekerfd: Washington Poe. Tegen wil en dank wordt Poe, een afgedankte detective,
gekoppeld aan een briljante maar sociaal onhandige partner: Tilly Bradshaw. Samen
ontdekken ze een spoor dat alleen voor Poe’s ogen bestemd is. Naarmate het aantal
slachtoffers toeneemt, leert Poe dat er ergere dingen zijn dan levend verbrand worden...
‘Het Britse antwoord op Michael Connelly’s Harry Bosch.’ Matt Hilton
Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06 Rinkelende telefoons, felle lampen, rumoerige
collega’s én haar hond mag niet mee. Voor Jasmijn Vink, die autisme heeft, is het
dagelijkse kantoorleven een ware beproeving. In Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze,
ondanks alle chaos, een veilige en overzichtelijke wereld voor zichzelf kan creëren. Hoe
ze haar hoofd boven water kan houden – niet alleen op kantoor, maar ook op het
turbulente pad van de liefde. Liefde voor haarzelf, voor haar hond Romy, voor de mensen
om haar heen, en in het bijzonder voor die ene man die zo zijn best doet haar te
begrijpen... Waar Zondagskind ging over opgroeien met autisme, gaat Zondagsleven over
je eigen weg vinden en trouw blijven aan wie je bent.
De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van zijn halfzus Kitty
Deverill in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan een grote hotelketen. Ook nodigt
hij de jonge Margot Hart als gastschrijver uit om op het landgoed te komen logeren.
Margot werkt aan een boek over de geschiedenis van de familie Deverill en JP ziet dat
boek als de ideale manier om zijn rekeningen met enkele familieleden te vereffenen. JP’s
zoon Colm kan zich allerminst vinden in de plannen van zijn vader. Hij heeft na de
scheiding van zijn ouders alle contact met zijn vader verbroken, maar nu JP van plan is de
vuile was over de familie buiten te hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te
komen. Zelfs als hij daarvoor de degens moet kruisen met de charmante en
onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net als in de voorgaande romans van de auteur is de
stijl van het boek meeslepend, ontroerend en beeldrijk.’ NBD Biblion ‘Een heerlijk boek
om met regenachtige dagen op de bank onder een dekentje met een kop thee te lezen en
absoluut een aanrader voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl ‘Montefiore doet je vergeten waar
en met wie je bent.’ Libelle
Ambtseed (Een Luke Stone Thriller — Boek #2) Jack Mars 2016-09-20 “Een van de beste
thrillers die ik gelezen heb dit jaar. Het plot is intelligent en zal je vanaf het begin in de

ban houden. Het is de auteur ongelooflijk goed gelukt om een reeks volledige en
aangename personages te creëren. Ik kan bijna niet wachten op het vervolg.” - Books and
Movie: Reviews, Roberto Mattos (ref Alles op alles) AMBTSEED is boek #2 in de
succesvolle Luke Stone reeks. ALLES OP ALLES is boek #1 en is gratis te downloaden!
Een biologisch middel wordt gestolen uit een biocontainment laboratorium. Het is
virulent en heeft de kracht om miljoenen te doden. Er ontstaat een wanhopige nationale
jacht om de terroristen te vangen voordat het te laat is. Luke Stone, hoofd van een eliteeenheid binnen de FBI, met zijn eigen familie nog steeds in gevaar, heeft gezworen om te
stoppen. Maar wanneer de nieuwe president, nog nauwelijks beëdigd, hem belt dan kan
hij haar niet de rug toe draaien. Schokkende verwoesting volgt, en het kronkelt zich een
weg tot helemaal aan de president toe. Haar eigen familie komt in gevaar. Haar kracht
wordt getest, en terwijl ze in haar nieuwe rol stapt, verrast ze zelfs haar naaste
adviseurs. De presidentiële oppositie staf wil Luke uit het beeld hebben. Met zijn team in
gevaar en aan zijn lot overgelaten, wordt het persoonlijk voor Luke. Maar Luke Stone
geeft niet op voordat hij of de terroristen, dood zijn. Luke realiseert zich al snel dat het
eigenlijke doelwit van de terroristen waardevoller en angstaanjagender is dan zelfs hij
zich kon voorstellen. Maar met slechts een paar dagen te gaan voor de dag des oordeels,
is het onwaarschijnlijk dat zelfs hij kan stoppen wat al in beweging is gezet. Een politieke
thriller vol non-stop actie dat zich afspeelt op het drastische internationale toneel, met
onverwachte wendingen en bloedstollende spanning. AMBTSEED is boek #2 in de Luke
Stone reeks, een explosieve nieuwe reeks die je zeker in één adem wilt uitlezen. Boek #3
in de Luke Stone reeks is nu ook verkrijgbaar!
De gevaarlijke erfenis Victoria Holt 2021-05-19 Een rijke jongeman uit Londen vraagt de
hand van de arme en emotioneel gebroken Ellen Kellaway. Haar droom komt uit, maar is
het misschien te mooi om waar te zijn? Ellen is vanaf haar vijfde een weeskind en wordt
onder hoede genomen door haar oom en tante. Zij laten haar keer op keer weten dat wat
ze ook in haar leven zal bereiken, aan hun hartelijk te danken is. Wanneer de verloving
met haar nieuwe vlam zich nadert, pleegt hij plotseling zelfmoord. Wat heeft haar neef
Jago hiermee te maken? En welke mysterieuze familiegeheimen liggen er verborgen in
haar erfenis, het eiland met het familiekasteel voor de kust van Cornwall? ‘De gevaarlijke
erfenis’ speelt zich af in het begin van de twintigste eeuw. Victoria Holt was een van de
pseudoniemen van de populaire Engelse auteur Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze wist
als geen ander de geschiedenis onder de aandacht te brengen in haar boeken door het te
combineren met haar rijke fantasie en romantiek. Hibbert beschikte over een breed
talent en schreef boeken in verschillende genres onder diverse pseudoniemen, variërend
van oude fictieve familieverhalen tot thrillers. Als Victoria Holt schreef Hibbert
voornamelijk gotische romans die gaan over romantiek met een tintje mysterie. Hibbert
heeft in haar leven meer dan 200 boeken geschreven die in 20 talen zijn verschenen en
wereldwijd meer dan 100 miljoen keer verkocht zijn.
Zwanenzang Karin Fossum 2021-05-18 Psychologische en razend spannende thriller van
de koningin van de Scandinavische crime Een alleenstaande moeder vindt een
verontrustende tekening in de slaapkamer van haar zoon. Een jonge man en een tiener
ontmoeten elkaar toevallig in het bos van de Svartlandsskog. De volgende dag wordt de
zestienjarige Gritt Zeeland dood aangetroffen in hetzelfde bos. Wat hebben deze drie
ogenschijnlijk toevallige gebeurtenissen met elkaar te maken? Als hoofdinspecteur
Konrad Sejer de zaak krijgt toegewezen, heeft hij in eerste instantie alleen maar meer
vragen, en geen enkel antwoord. Gritt Zeeland was een beeldschoon maar heel
teruggetrokken meisje, dat niet veel vrienden had. Toch waren heel veel mensen wel
degelijk in haar geïnteresseerd, jong én oud. Dan komen er bij het onderzoek een paar
ontluisterende waarheden boven water. In de pers ‘Politieroman van een ongekend hoog

niveau.’ Vrij Nederland ‘Fossum weet de lezer met vaste hand haar wereld binnen te
voeren en houdt de onderhuidse spanning moeiteloos vast.’ The Guardian ‘Karin Fossum
is een exponent van Scandinavische topkwaliteit.’ de Volkskrant
Pier in de knoop Rian Visser 2013-10-09 `Pier zit in de war. Pier raakt met zijn lijf in de
knoop. Hoe komt hij daar weer uit? Daar weet Mier wel wat op. Een leuk verhaal voor de
beginnende lezertjes op AVI M3 niveau. Dit AVI boekje bevat een meeleesfunctie. Het
verhaal wordt door een logopediste ingesproken op het tempo dat hoort bij het AVI
niveau. Tegelijkertijd licht de tekst woord voor woord op, zodat de beginnende lezers
goed kunnen oefenen met woordherkenning en uitspraak. Kinderboekenschrijfster Rian
Visser heeft tientallen kinderboeken op haar naam staan. Speciaal voor leerlingen in
groep 3 en 4 schreef zij AVI boekjes met veel humor erin. Voor de serie `Hier is Pier
werkte zij samen met illustrator Leo Timmers, die kinderen kennen van de letterplaten bij
de Zwijsen leesmethode `Veilig leren lezen. In deze serie zijn nog meer boekjes
verschenen op verschillende AVI-niveaus. Leren lezen is leuk!
Vastberaden Nora Roberts 2013-02-13 De elfjarige Cooper Sullivan vindt het maar niks
dat hij de zomer bij zijn grootouders en hun paarden moet doorbrengen. Dat verandert
als hij hun buurmeisje ontmoet, Lil Chance, die niet meisjesachtig is met haar
honkbalobsessie. En dat paardrijden blijkt ook wel mee te vallen. Na deze eerste zomer
komt hij elk jaar terug en de vriendschap tussen Cooper en Lil groeit uit tot een
overweldigende liefde. Lil heeft een heel duidelijk beeld van wat ze met haar leven wil:
bioloog worden en dieren beschermen. Cooper heeft moeite met het keurslijf waarin hij
door zijn ouders is gepropt, wordt detective in New York en blijft weg uit de bergen
waarin hij en Lil elke zomer doorbrachten. Twaalf jaar later keert hij terug om voor zijn
grootouders te zorgen. Als een wandelaarster dood wordt aangetroffen, moeten Cooper
en Lil samenwerken om achter de identiteit van de moordenaar te komen. Kunnen ze dit
doen zonder de net geheelde wonden open te trekken?
Nu ik je zie Merlijn Kamerling 2020-09-11 De bijzondere zoektocht van Merlijn
Kamerling naar zijn vader, nu in midprice Het leven en de dood van Antonie Kamerling
staan bij miljoenen mensen in het geheugen gegrift. Maar zijn zoon Merlijn weet
helemaal niet zo veel van zijn vader. Sinds zijn dood heeft Merlijn nooit een aflevering
van GTST bekeken, geen films van zijn vader opgezet of interviews gelezen. Hij wilde het
niet en hij kon het misschien ook wel niet. Inmiddels is Merlijn begin twintig en voor hem
voelt het soms alsof ook zijn eigen leven op een bepaalde manier stil is blijven staan en
hij denkt dat dat iets met zijn vader te maken kan hebben. Voor het eerst gaat Merlijn
daarom echt op zoek naar wie Antonie was. Merlijn bezoekt familieleden en vrienden die
hij hiervoor altijd uit de weg ging. Hij praat met ze over Antonie, wat hij wilde, waarin ze
op elkaar lijken. Wat weten zij van Antonie, van zijn depressies? En kunnen ze Merlijn
helpen aan meer mooie herinneringen aan zijn vader? En wat vertelde hij in interviews?
Hoe klinkt zijn stem? Kortom, in Nu ik je zie gaat Merlijn op zoek naar antwoorden in
alles wat zijn vader heeft nagelaten. In de pers ‘Tien jaar na zijn vaders dood durfde
Merlijn op zoek te gaan: naar wie zijn vader eigenlijk was en uiteindelijk naar zichzelf,
wat ontzettend moeilijk en ontzettend moedig is. Want als je zo’n zware stap durft te
nemen kun je door met het leven.’ Isa Hoes ‘Als hij aan het slot het graf van zijn vader op
Zorgvlied bezoekt, komt hij tot een prachtige verzoening: “Ik zag mijn vader en ik zie
mezelf.”’ NRC Handelsblad ‘Onthutsend eerlijk.’ De Telegraaf
Dromen in de ochtendzon Sarah Morgan 2018-09-11 Voor de fans van Jill Mansell: een
heerlijk luchtige en romantische feelgood van Sarah Morgan, die zich afspeelt in New
York! Veel liefs uit ManhattanDeel 4Maak kennis met Molly...Als schrijfster van Ask a
Girl, de populairste liefdesadviesblog in New York, beschouwt Molly zichzelf als een
expert in relaties - ándermans relaties. Ze heeft één liefde in haar leven: haar dalmatiër,

Valentine. Dus heeft ze enkel oog voor haar hond tijdens haar dagelijkse hardlooprondje
in Central Park. De sexy, gespierde advocaat die elke dag dezelfde route neemt, ziet ze
amper staan.En dit is Daniel...Daniel, een cynische echtscheidingsadvocaat, hoef je niets
te vertellen over relaties; die leiden nergens toe. Toch spreekt een flirt met de
adembenemende vrouw die hij elke dag tegenkomt in het park hem wel aan, ook al heeft
zij alleen maar aandacht voor haar hond. Wat als hij nu eens een hond van iemand leent...
zou hij haar dan wel opvallen?Samen of niet?Molly en Daniel denken dat ze alles van
relaties weten. Maar terwijl er langzaam iets moois tussen hen ontstaat, ontdekken ze dat
ze nog een heleboel te leren hebben...
Kerst in Silver Springs Brenda Novak 2020-11-17 Ook in Silver Springs ontkom je niet
aan de magie van kerst! Samen lang en gelukkig leven? Vergeet het maar! Als Harper
Devlin door haar man, een populaire rockster, aan de kant wordt geschoven, vertrekt ze
vlak voor de feestdagen met haar twee dochters naar haar zus in Silver Springs.
Misschien dat ze bij haar familie rustig kan herstellen van haar gebroken hart. Ze vindt
echter troost in een heel onverwachte hoek, namelijk bij de knappe én beruchte Tobias
Richardson... Zodra Tobias Harper voor het eerst ziet, bespeurt hij een verdriet bij haar
dat hij maar al te goed kent. Nu hij zijn straf heeft uitgezeten voor een tragische fout die
hij als tiener beging, moet ook hij helemaal opnieuw beginnen. Het lijkt erop dat de
mooie Harper zich ook met hem verbonden voelt, en al snel kan hij de verleiding om haar
te kussen niet meer weerstaan. Ze zou echter nooit deel uit kunnen maken van zijn leven;
hij is totaal ongeschikt voor haar. Of durft hij te hopen op een kerstwonder?
Lichtwerker relaties Sahvanna Arienta 2020-11-24 Lichtwerker relaties van Sahvannah
Arienta is voor iedereen die zichzelf als lichtwerker beschouwt een belangrijk boek. Als
lichtwerker mag je ook ontvangen, je hoeft niet alleen maar te geven. Lichtwerker
relaties van Sahvannah Arienta is voor iedereen die zichzelf als lichtwerker beschouwt
een belangrijk boek. Lichtwerkers hebben de bijzondere opdracht om de planeet te helen,
maar kunnen enorm worstelen met hun relaties omdat ze teveel geven. De energetische
dynamiek van je relaties heeft invloed op een manier die je misschien niet begrijpt of niet
bewust kunt verwerken. Dit boek maakt je bewust van deze uitwisselingen van energie
tussen jezelf en anderen en de invloed ervan op je emotionele welzijn, je fysieke
gezondheid en, het belangrijkste, je spiritualiteit. Een lichtwerker hoeft niet alleen te
geven, maar mag ook ontvangen.
Race tegen de klok Jo Claes 2021-05-04 Bij het begin van het nieuwe academiejaar krijgt
hoofdinspecteur Thomas Berg een bizarre brief. Daarin eist de anonieme afzender dat het
aantal buitenlandse studenten aan de Leuvense universiteit drastisch moet verminderen.
Om die eis kracht bij te zetten, zal hij drie studenten van vreemde origine opsluiten in
een ruimte met een beperkte hoeveelheid zuurstof, maar omdat hij slachtoffers wil
vermijden, belooft hij de politie aanwijzingen te geven om de studenten te redden. Een
misplaatste grap, denkt iedereen. Tot Berg een sms’je krijgt met de locatie van de eerste
ontvoerde student. De boodschap is echter zo geformuleerd dat niemand er iets van
begrijpt. Grap of geen grap, Berg heeft geen andere keus dan te proberen om het raadsel
op tijd op te lossen. De race tegen de klok is begonnen.
Het DNA van Vlaanderen Ivan De Vadder 2020-05-12 Bij de Vlaamse verkiezingen van
1999 haalden de drie traditionele partijen in Vlaanderen (christendemocraten, socialisten
en liberalen) nog 59%. Twintig jaar later, in 2019, zijn ze samen nog goed voor
nauwelijks 38,6% van de kiezers. Er is al heel wat geschreven over de mogelijke oorzaken
van die neergang, maar misschien is het gewoon eens tijd om te onderzoeken wat de
Vlaming wil. De VRT heeft de afgelopen jaren, in samenwerking met het
onderzoeksbureau Why5Research van Jan Callebaut, een grootschalig onderzoek laten
verrichten. Dat toont hoe Vlaanderen veranderd is op tien jaar tijd, en hoe het DNA van

de Vlaming gedurende die periode is geëvolueerd. 'Waar ligt de Vlaming wakker van?
Welke instellingen vertrouwt hij? Wat zijn de prioriteiten waarop de politici zich moeten
concentreren?' Dat zijn de vragen die de ondervraagde Vlaming voorgeschoteld kreeg.
Ook moest hij telkens een lijst van 'waarden', 'overtuigingen' en
'persoonlijkheidskenmerken' rangschikken. Blijkt dat de traditionele partijen het
moeilijker hebben - in tegenstelling tot Groen, N-VA en Vlaams Belang - om aansluiting te
vinden bij de zes verschillende ideaalbeelden van de Vlamingen. Misschien moeten
CD&V, Open Vld en sp.a eens luisteren naar wat de Vlamingen écht willen? 'Meningen
over de politieke toestand zijn er genoeg, kennis over wat er feitelijk aan de hand is veel
minder. Op basis van een fijnmazige data-analyse houden Jan Callebaut en Ivan De
Vadder ons een spiegel voor: dit zijn we, zo stemmen we en dat doen we daarom.
Verhelderend en ontluisterend ...' - CAROLINE PAUWELS, RECTOR VUB 'De boeiende
data en wijze inzichten die Ivan De Vadder en Jan Callebaut in dit boek samenbrengen,
zijn zeer waardevol voor al wie met politiek bezig is. Duizend keer relevanter dan de
wisselende pikorde in peilingen. Veel partijen zoeken zichzelf en heropstanding, met dit
boek kunnen ze gefundeerde en verstandige keuzes maken.' - CARL DEVOS, UGENT Ivan
De Vadder (1964) is politiek journalist (VRT), kent als geen ander het reilen en zeilen van
de Belgische politiek en presenteert De Afspraak op vrijdag. Jan Callebaut (1955) richtte
als specialist marktonderzoek Censydiam (Center for Systematic Diagnostics in
Marketing) op. Vandaag is hij actief in Callebautcollective.com, een jong marketing
ecosysteem.
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