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Schrijver/illustrator

Titel

Uitgeverij

Jaar

Leeftijd

Korte inhoud (van
jeugdbibliotheek.nl)
Niemand weet dat
Jonathan op jongens valt.
Maar als hij verliefd wordt
op Marouan en Marouan
ook op hem, kan Jonathan
het niet langer verborgen
houden. Maar wat zal zijn
vader ervan vinden, en de
dominee?

Hinke van Abbema

Door jou ben ik mij

Kok Boekencentrum

2019

15+

Adam Baron en Benji
Davies (ill.)
(vert. Anneke Bok)

Dit ga je niet geloven

Billy Bones

2019

9+

Timon Titus (10) wil
uitzoeken waarom de oma
van zijn vriendin Veronica is
gestopt met eten. Houdt zij
iets uit haar verleden
verborgen? Ook probeert
hij de pestkop te
ontmaskeren die zijn
favoriete juf Martin
lastigvalt.

Eric Bouwens

Sinterklaas en de circuspieten

Baeckens Books

2019

4+

Sinds Piet met pensioen is,
staat Sinterklaas er alleen
voor. Dat valt niet mee in
de drukste tijd van het jaar.
Als op een avond een groep
circusartiesten bij het paleis
aanbelt omdat hun
circustent is afgebrand,
geeft Sint ze graag
onderdak. Misschien kan hij
ze inzetten als circuspieten?

Dirk Bracke

Florica

Davidsfonds/Infodok

2018

15+

Florica (15) komt uit een
zigeunerfamilie. Als ze
Jason leert kennen, worden
de twee verliefd op elkaar.
Maar Florica zal worden
uitgehuwelijkt aan een
Roma in Tsjechië.
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Caja Cazemier en
Martine Letterie

Made by Indira

Ploegsma

2018

12+

Terra (15) koopt vaak
nieuwe kleding voor zo
weinig mogelijk geld. Haar
tante neemt haar mee op
een reis naar India, waar ze
textielfabrieken bezoeken.
Daar ziet Terra de keerzijde
van die goedkope kleding.

Roshani Chokshi
(vert. Marce
Noordenbos)

Aru Shah en het einde van de
tijd

Van Goor

2018

12+

Wanneer Aru (12) een
verboden lamp ontsteekt in
het museum, ontsnapt er
een demoon die de wereld
wil vernietigen. Lukt het
Aru, de Pandava-broers en
haar zielenzus Mimi om de
demoon te verslaan?

Sarah Crossan
(vert. Sabine
Mutsaers)

Toffee

Kluitman

2019

15+

Allison (16) besluit van huis
weg te lopen als haar vader
haar begint te mishandelen.
Als ze na een overnachting
in een oude schuur de
demente Marla ontmoet,
groeit er begrip en een
band tussen hen, en gloort
er weer een toekomst voor
Allison. Verhaal in
poëtische korte zinnen.

Arend van Dam

De reis van Syntax Bosselman

Van Holkema en
Warendorf

2018

10+

Syntax vertelt over zijn
leven als slaaf in Suriname.
Lees ook waarom
Nederland in de Gouden
Eeuw meedeed met de
slavernij. Michiel de Ruyter,
Jan Pieterszoon Coen e.a.
doen hun verhaal. Met
zwart-witfoto's en tekeningen.
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Evy Danckers

Mijn negen levens

Uitgeverij C. De
Vries-Brouwers

2019

15+

Hijran (12) wordt als kind
weggestuurd uit
Afghanistan. Het is er te
gevaarlijk voor hem. Hij
vertrekt in zijn eentje naar
Europa en komt terecht in
België. Hij probeert een
nieuw leven op te bouwen.
Met vallen en opstaan. Dit
is zijn verhaal. Verhaal in
korte zinnen en eenvoudige
woorden.

Ava Dellaira
(vert. Carolien
Metaal)

Op zoek naar

Luitingh-Sijthoff

2018

15+

Marilyn (17) droomt van
studeren en een carrière als
fotografe, ver weg van haar
dominerende moeder in
Los Angeles. Dan wordt ze
verliefd op haar buurjongen
James. Zeventien jaar later
vertrekt Marilyns dochter
Angie naar Los Angeles, op
zoek naar antwoorden over
haar vader.

Gerda Dendooven

Piet en Sint en het slimme
kind

Querido

2018

4+

Sint en Piet worden op het
dak door een storm
overvallen. Helemaal
verregend kloppen ze aan
bij een huis. Het meisje Lou
laat hen binnen om te
schuilen. En ze geeft goede
raad, waardoor Sint en Piet
van dat zwarte roet verlost
zijn. Prentenboek met
kleurenillustraties en tekst
op rijm.

Shannon Dunlap
(vert. Aleid van
Eekelen-Benders)

Izzi + Tristan

Luitingh-Sijthoff

2019

15+

Izzy (16) verhuist met haar
familie van Manhattan naar
Brook-lyn, als eerste blanke
familie. Daar wordt ze al
snel verliefd op Tristan, die
geld verdient met schaakwedstrijden voor zijn neef
Marcus. Maar hun liefde
komt onder druk te staan
door een geweld-dadige
ruzie tussen Marcus en
Izzy’s broer Hull.

LONGLIST JENNY SMELIK-IBBY PRIJS 2020
Brian Elstak en Esther
Duysker

Trobi

Das Mag

2018

7+

Drie dappere
mensenkinderen Cel, Bones
en Zi moeten een gestolen
tijgerklauw met bijzondere
krachten terugvinden. Maar
wie heeft de tijgerklauw?
De gevaarlijke zoektocht
leidt naar een glibberige
octopus. Prentvertelling
met stoere, donkere
kleurenillustraties.

Ed Franck en Anne
Westerduin (ill.)

Liefde en duisternis.
Heldenverhalen uit vervlogen
tijden

Davidsfonds/Infodok

2018

15+

Literaire bewerking van zes
heldenverhalen uit
verschillende culturen en
tijden. Het betreft o.a.
delen van het Gilgamesjepos, Aeneis van Vergilius
en de Koning Arturcyclus.
Met informatieve
inleidingen en kunstzinnige
kleurenillustraties.

Simon van der Geest

Het werkstuk of hoe ik
verdween in de jungle

Querido

2019

10+

Eva (12) heeft een andere
huidskleur dan haar
moeder maar ze weet niets
over haar vader. Daarom
wil ze haar schoolwerkstuk
schrijven over ‘biologische
vaders’. De zoektocht leidt
al gauw naar Suriname. Kan
het opsporingsprogramma
van televisie haar helpen?
Of heeft ze meer aan haar
beste vriend Luuk?

Marijke Gehrels

Van Rijn en Deniz detectives!

De Vuurbaak

2019

10+

Rianne en Sümeyra zijn
hartsvriendinnen. In hun
dorp gebeuren veel
vervelende dingen waar de
politie niets aan doet.
Daarom beginnen de twee
meisjes zelf een
detectivebureau: Van Rijn
en Deniz. Al gauw hebben
ze een zaak om op te
lossen.
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Wilma Geldof

Het meisje met de vlechtjes

Luitingh-Sijthoff

2018

15+

Freddie is 15 jaar als ze in
1941, samen met haar twee
jaar oudere zus Truus, voor
het eerst betrokken raakt
bij het verzet tegen de
nazi’s. Ze worden al snel
ingezet bij liquidaties van
nazi’s en NSB’ers.

Mark Haayema &
Medy Oberendorff
(ill.)

Johannes de parkiet

Rubinstein

2019

5+

Gijs heeft een grote volière
gebouwd. Grasparkiet
Johannes vindt het er al
snel fijn. Maar ineens
komen er vijf zebravinken
bij, daarna ara’s, diamantduiven, dwergkwartels: het
gaat maar door! Johannes
pikt het niet. Prentenboek
over angst voor indringers
met fotorealistische
kleurenillustraties.

Laura Hall en Loris
Lora (ill.)
(vertaler onbekend)

De wereld rond in een dag

Davidsfonds/Infodok

2018

5+

Wat eet een jongetje uit
Vietnam als ontbijt en
hebben kinderen in Zweden
huiswerk? Kijk en lees wat
kinderen uit ruim veertig
landen een dag lang doen,
bij o.a. de lunch, op school,
sporten en in het gezin.
Grote uitgave met
getekende
kleurenillustraties.

Dalilla Hermans en
Fatinha Ramos (ill.)

Brown Girl Magic

Davidsfonds/Infodok

2018

7+

Noen is uitgescholden
omdat ze een donkere huid
heeft. Als ze thuis moet
huilen, vertelt ze haar zus
wat er is gebeurd. Die
verzekert haar dat ze goed
is zoals ze is en dat bruine
meisjes bijzonder zijn.
Prentvertelling met
warmgekleurde illustraties
met gouden accenten en
tweetalige tekst op rijm.
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Alyssa Hollingsworth
(vert. Lydia Meeder)

Van niets naar iets

Lemniscaat

2018

12+

Sami is met zijn grootvader,
zijn baba, gevlucht uit
Afghanistan. Om geld te
verdienen speelt baba op
zijn rebab, een traditioneel
Afghaans instrument. Maar
dan wordt de rebab
gestolen.

Kristien In-'t-Ven en
Marloes De Vries (ill.)

Luister nooit naar je moeder
en andere wijze raad van
belangrijke vrouwen

Lannoo

2019

9+

Volg je eigen koers. Het
maakt niet uit welke kleur
je hebt. Lees deze en
andere levenslessen en de
verhalen van ruim zestig
slimme vrouwen, die een
bijdrage leverden aan de
wereld als onder meer
uitvinder, schrijver,
klimaatactivist en
wetenschapper.

Adib Khorram
(vert. Tjalling Bos)

Darius de grote is niet oké

Gottmer

2019

12+

Wouter Klootwijk en
Enzo PérèsLabourdette (ill.)

Naar de overkant

Leopold

2018

5+

Darius wordt gepest en is
vaak depressief. Zijn
moeder is Iraans, zijn vader
Amerikaans. Met zijn vader
kijkt hij vaak naar Star Trek
en Darius spreekt dan ook
vloeiend Klingon. Als hij
voor het eerst naar Iran
gaat om zijn familie te
bezoeken, ontdekt Darius
wat vriendschap en je
ergens thuis voelen
betekenen.
Steef is in de mast
geklommen en ziet een
meisje aan de overkant van
de rivier. Ze woont in een
boerderij achter de dijk.
Steef bouwt een vlot van
resten hout en vaart naar
haar toe. Ze worden
vrienden en beleven samen
avonturen.
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Enne Koens

Die zomer met Jente

Luitingh-Sijthoff

2019

10+

Marie is verhuisd naar een
nieuwbouwwijk, ver weg
van haar Beste-Buurmeisjeen-Bijna-Zus Zoë. Dan
ontmoet ze Jente, die heel
anders is. Jente is bazig,
soms zelfs gemeen en ze
kan heel boos worden.
Maar ze verzint ook
spannende dingen. Kunnen
Marie en Jente goede
vriendinnen worden?

Sjoerd Kuyper en
verschillende
illustratoren

Aladdin

Hoogland & Van
Klaveren

2019

10+

Aladdin (16) bezoekt in
Istanbul het Topkapipaleis.
Bij toeval vindt hij daar een
stoffige oude fles. De djinn
die daarin opgesloten zit,
zal al zijn wensen vervullen.
Eigentijdse bewerking van
het sprookje uit Duizenden-een-nacht.

Cas Lester
(vert. Sofia
Engelsman)

Spreek je chocola?

Gottmer

2018

10+

Als Jaz in de brugklas zit,
komt Nadima bij haar in de
klas. Nadima is gevlucht uit
Syrië en spreekt de Engelse
taal nog niet goed. Jaz voelt
direct een klik en besluit
zich over Nadima te
ontfermen.

Jessica Love
(vert. Loes Randazzo)

Julian is een zeemeermin

Randazzo

2019

5+

Julian raakt helemaal
betoverd als hij drie
zeemeerminnen op straat
ziet lopen. Vanaf dat
moment weet hij wat hij wil
worden: een zeemeermin!
Als hij thuiskomt, gaat
Julian zich meteen
verkleden. Maar wat vindt
zijn oma er eigenlijk van?
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Tahereh Mafi (vert.
Merel Leene)

Een bijna eindeloze afstand

Blossom Books

2019

15+

Shirin (16) wordt op haar
nieuwe school gezien als
buitenstaander, omdat ze
de enige is die een
hoofddoekje draagt.
Afgezien van haar broer is
Ocean de enige die oprecht
interesse in haar toont.

Katherine Marsh
(vert. Jasper
Mutsaers)

Niemandsjongen

Luitingh-Sijthoff

2018

11+

Ahmed (14) is een Syrische
vluchteling. Hij verbergt
zich in de wijnkelder van
het gezin van de
Amerikaanse Max (13) in
Brussel. Als Max hem
ontdekt, probeert hij
Ahmed zo veel mogelijk te
helpen.

Zanib Mian en
Nasaya Mafaridik
(ill.) (vert. Edward
van de Vendel)

Planeet Omar:
problemenmagneet

Volt

2019

9+

Omar is net verhuisd en
gaat naar een nieuwe
school. Daar wordt hij
gepest omdat hij moslim is.
Maar als hij tijdens een
schooluitje samen met
pestkop Daniël verdwaalt in
Londen, leren ze elkaar
beter kennen. Met veel
grappige stripachtige zwartwittekeningen.

Rima Orie

De zwendelprins

Moon

2019

15+

Simran (17) werkt als
keukenhulp in het paleis
van de maharadja van
Suryan als ze wordt
ontvoerd door een
mysterieuze prins uit het
noordelijke Fengart. Al snel
blijkt dat Simran niet
zomaar kan terugkeren
naar haar oude leven. Wat
volgt is een groot avontuur
dwars door de bergen en de
woestijn, waarin Simran
zichzelf en haar eigen
cultuur beter leert kennen.
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Marjolein Pottie

Tram Bxl - Kijk- en zoekboek

Lannoo

2019

3+

De tram rijdt van station
Heizel naar eindstation
Zonienwoud in Brussel.
Onderweg stappen allerlei
mensen in en uit, en is er
van alles te zien. Kun jij de
bruid vinden, en de
marktkoopman? En zie je
zwerfhond Zinneke op elke
bladzijde? Hard-kartonnen
prentenboek met kleurrijke,
tekstloze zoekplaten.

Onjali Q. Raúf en
Pippa Curnick (ill.)
(vert. Tjalling Bos)

De jongen achter in de klas

Lemniscaat

2019

9+

De 9-jarige Ahmet komt als
oorlogsvluchteling uit Syrië
in een Londense schoolklas
terecht. Alexa (9) en een
paar klasgenoten willen
hem helpen. Maar door het
plan dat ze hebben
bedacht, komen ze in grote
problemen.

Lydia Rood

Justins rivaal

Leopold

2019

10+

Justin heeft het niet
makkelijk. Hij is te dik en
wordt veel gepest. Zijn
moeder komt uit Rwanda
en heeft het ook niet
makkelijk. En kan komt de
grootste pestkop uit Justins
klas ook nog tijdelijk bij zijn
pleegopa en -oma wonen.

Kristin Roskifte (vert.
Sylvia Venden
Heede)

Iedereen telt

Lannoo

2019

6+

Er zijn op de wereld heel
veel mensen, en ieder mens
heeft een eigen verhaal. Zie
je de 22 mensen in het flatgebouw? Twee van hen
hebben iets gedaan wat
niet mag en een ander is al
acht jaar niet buiten
geweest. Groot formaat
prentenboek met
eenvoudige tekeningen vol
kleurrijke, diverse mensen
en telelementen.
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Katherine Rundell
(vert. Jenny de
Jonge)

De ontdekkingsreiziger

Luitingh-Sijthoff

2019

10+

Fred, Con, Lila en haar
broertje Max belanden
door een vliegtuigongeluk
midden in het
Amazonewoud. Samen
doen ze hun best om te
overleven en de weg terug
naar huis te vinden. Dan
ontdekken ze sporen... Is
hier al eens eerder iemand
geweest?

Benjamin Alire Saenz
(vert. Elise Kuip)

De onverklaarbare logica van
mijn leven

Blossom Books

2018

15+

Salvador woont met zijn
homoseksuele
adoptievader in El Paso. Als
hij geconfronteerd wordt
met zijn veranderende
gedrag, gaat hij zich steeds
meer afvragen wie hij
eigenlijk is. Intussen krijgt
zijn vriendin Sam een groot
verlies te verwerken.
Gelukkig hebben ze elkaar.

Gideon Samson en
Joren Joshua (ill.)

Zeb.

Leopold

2018

8+

Elf kinderen uit de klas van
juf Cato vertellen hun
verhaal. Imara vertelt over
een nieuwe leerling in hun
klas, de zebra Ariane. En
Maximiliaan vertelt dat
2 + 2 echt 5 is.

Erna Sassen

Een indiaan als jij en ik

Leopold

2018

9+

Boaz voelt zich een indiaan.
Op school heeft hij het niet
naar zijn zin. Dat verandert
als Aïsha bij hem in de klas
komt. Ze verstaan elkaar
niet, maar lijken elkaar
goed te begrijpen. Dan
komt de vader van Boaz
met een nare verrassing.
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Janneke Schotveld

De kikkerbilletjes van de
koning

Van Holkema en
Warendorf

2018

6+

Bundel met vijftien
moderne sprookjes met een
verrassende draai. Zo is er
een dappere 'ridster' die
een knappe prins redt en
verandert een koning in een
kikker.

Janneke Schotveld

Het kattenmannetje en
andere sprookjes

Van Holkema en
Warendorf

2019

6+

Bundel met vijftien
moderne sprookjes met een
verrassende draai. Zo
trouwt een dappere
'ridster' met de koning,
willen twee koninginnen
samen graag een kindje
krijgen en wordt de knappe
prins Ebben door zijn boze
stiefvader naar het bos
gestuurd met een slechte
jager.

Silke Snoeck en
Marjolein Pottie (ill.)

Woordjes leren met Lana

Baeckens Books

2018

3+

Lana gaat voor het eerst
naar school. Op zo’n eerste
schooldag gebeuren er heel
veel nieuwe dingen.
Gelukkig maakt Lana al
gauw vriendjes en mag ze
veel spelen. Tekstloos
hardkartonnen
prentenboek met vrolijk
gekleurde tekeningen over
situaties op school.

Nic Stone
(vert. Margot
Reesink)

Wat zou Martin doen?

Van Goor

2019

15+

Justyce is een van de acht
zwarte studenten op een
prestigieuze witte school.
Justyce’ kijk op de
maatschappij verandert als
zijn beste vriend zonder
aanleiding wordt
doodgeschoten. Hij begint
een dagboek, gericht aan
zijn held Martin Luther
King.
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Dylan Thuras,
Rosemary Mosco en
Joy Ang (ill.)
(vert. door Textcase)

Atlas Obscura voor de jonge
ontdekkingsreiziger

Condor

2019

9+

Op zoek naar bijzondere
plekken op de wereld?
Beklim o.a. bergen, vlieg
over het oerwoud en ga
naar de binnenkant van een
vulkaan op IJsland. Met
reistips en dynamische
kleurenillustraties.

Marit Törnqvist en
Hans & Monique
Hagen

Spelen tot het donker wordt

Querido

2019

2+

Ellen van Velzen

Kinderen van de Eindeloze
Vlakte

Lemniscaat

2018

11+

Een meisje en haar vriendje
spelen altijd samen: buiten
of binnen, in bad of op het
strand, in de sneeuw of met
het poppenrestaurant. En
na een nachtje slapen
spelen ze weer verder!
Vierkant hardkartonnen
prenten-boekje met
sfeervolle
kleurenillustraties en aan
begin en eind een
gedichtje.
Sen, de 12-jarige zoon van
het Harati stamhoofd,
wordt ontvoerd door de
Kamarai, een vijandige
nomadenstam van de
Eindeloze Vlakte. Hij
weigert zich te voegen naar
normen van de Kamarai.
Maar al snel ziet hij dat de
gevreesde krijgers
onderling heel anders met
elkaar omgaan dan hij had
verwacht.

Edward van de
Vendel en Floor de
Goede (ill.)

Miss Eenhoorn

Querido

2019

5+

Ayla wil meedoen met de
Miss Eenhoornverkiezing.
Maar de jury laat haar niet
eens haar lied afmaken.
Alleen maar omdat ze een
zebra is. Ook andere dieren
mogen niet meedoen. Dat
is niet eerlijk!
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Mark van Waes

Cyrus & Farnaz over 7
grenzen

Rose Stories

2018

10+

Al de vader van Cyrus (14)
in de gevangenis
terechtkomt, moet Cyrus
met zijn moeder
wegvluchten uit Iran. Ze
proberen in Brussel te
komen, waar zijn oom
woont. De tocht is vol
kleine en grote
verschrikkingen, maar er
zijn ook mooie momenten.

Renée Watson
(vert. Karien
Gommers)

Stukjes van mezelf

Volt

2019

15+

De Afro-Amerikaanse Jade
(16) woont in een arme
zwarte buurt, maar gaat
dankzij een studiebeurs
naar een dure witte
privéschool. Daar loopt ze
tegen racistische
vooroordelen aan. Zal het
haar lukken om haar eigen
plek te vinden en zichzelf te
zijn?

Sarah Weeks en Gita
Varadarajan (vert.
Lydia Meeder en
Barbara Zuurbier)

Mag ik naast je zitten?

Lemniscaat

2019

10+

Ravi (10) was in India de
beste leerling van zijn
school. Maar daar denken
ze in Amerika heel anders
over. Hij wordt, samen met
Joe, gepest. Ze lijken niet
op elkaar, maar hebben een
gezamenlijke vijand. Beiden
vertellen hun verhaal.

Lenneke Westera en
Peter-Paul Rauwerda
(ill.)

Kameel weet het zeker

Lemniscaat

2019

6+

Kameel weet niet hoe hij in
de dierentuin terecht is
gekomen. Maar hij weet
zeker dat hij terug wil naar
de woestijn. Hij raakt
bevriend met de jongen
Vos. Vos belooft Kameel dat
hij hem naar huis zal
brengen. Maar hoe krijg je
een kameel in een
vliegtuig?
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Rein van der Wiel

Amir

Querido

2019

15+

Amir (12) heeft een
Nederlandse moeder en
heeft zijn vader, een
Afghaanse vluchteling,
nooit gekend. Voor een
schoolopdracht gaat Amir
op zoek naar zijn vader,
doet hij onderzoek naar
jihadisme en schakelt hij
'Spoorloos' in. Verhaal met
meerdere eindes.

Tom Wouters en
Julie Vangeel (ill.)

Ik verzamel opa’s

Lannoo

2019

4+

Floortje Zwigtman en
Sassafras de Bruyn
(ill.)

Het boek van het leven - Over
bolle buiken, bonenbaby's en
kraamfeesten

Lannoo

2019

10+

Een jongen heeft alleen een
oma, maar hij wil ook graag
een opa. In het grote huis
waar zijn oma woont, zijn
genoeg opa’s voorhanden
dus begint hij een
verzamelling. Er zitten hele
bijzondere bij, zoals opa
Leopold, opa Vladimir en
opa Abdel. Groot
prentenboek met
humoristische
kleurentekeningen.
(Bijna) iedereen heeft seks,
ook dieren, maar waarom?
Wist je dat baby's in de buik
meer dan 20 uur per dag
slapen en veel dromen?
Lees allerlei bijzondere
verhalen, weetjes en
gewoontes rond seks,
voortplanting,
zwangerschap en geboorte.

Verschillende
auteurs

Jij en ik – Verhalen over
vriendschap en vluchtelingen

Lemniscaat

2018

10+

Zou jij mensen tijdens de
Hongerwinter eten hebben
gegeven? Wat doe je als
een kind uit een ver land in
je klas komt? En hoe zou je
op een andere planeet
worden ontvangen als je de
aarde moet ontvluchten?
Bundel met verhalen en
gedichten van verschillende
schrijvers over
vluchtelingen.

