
De boeken van Jan Terlouw 

A = audioboek 

T = brailleboek 

U kunt de gewenste boeken aanvragen bij Bibliotheekservice Passend Lezen op de 

voor u gebruikelijke wijze. Het emailadres voor het aanvragen van boeken is 

klanten@passendlezen.nl en het telefoonnummer is 070 33 81 500. 

De apotheker – met Sanne Terlouw 

Een apothekeres wordt vermoord; korte tijd later wordt haar man in elkaar geslagen. 

Hun zoon Olivier zoekt hulp bij een vriendin en haar vader (het duo Reders & 

Reders, bekend uit eerdere boeken) die zich opwerpen als privédetective. Ze 

ontdekken dat de vader van Olivier bijzondere toekomstplannen had en raken 

betrokken bij vrouwenhandel. Een spannend verhaal, waarbij de speurders heel wat 

slimmer zijn dan de politie. A416533  T233501 - 13 banden 

De blauwe tweeling – met Sanne Terlouw 

Manon, de vriendin van Job Reders, is Française van geboorte. Een Franse 

jeugdvriend benadert haar met een probleem: zijn vader is met een kostbare diamant 

naar een diamantair in Amsterdam gereisd, maar hij heeft een dodelijk ongeluk 

gekregen en de diamant is zoek. Job en zijn dochter Leonie duiken in de zaak, die 

ingewikkelder is dan aanvankelijk lijkt. Vierde deel van de Reders & Reders 

detectiveserie, die vader en dochter Terlouw samen schrijven. A420779  T240343 - 

15 banden 

De charmeur – met Sanne Terlouw 

Job Reders is veroordeeld voor moord. Na zeven jaar cel blijkt hij onschuldig en komt 

vrij. Als een soort privédetective raakt hij betrokken bij een andere moordzaak. Wie 

bracht de charmante Gerard Brandenburg om het leven en waarom? Haatte zijn 

introverte vrouw hem of vergaf ze hem zijn erotische avonturen? Brandenburg blijkt 

meer vijanden te hebben. Terwijl Job en zijn dochter Leonie elkaar na zeven magere 

jaren opnieuw leren waarderen, blijft het tot de laatste pagina's een raadsel wie de 

charmeur vermoord heeft. A408808 T224971 - 17 banden 

De derde kamer 

De leden van een kleine Tweede Kamerfractie menen dat zij vervreemden van hun 

achterban. Zij beginnen gezamenlijk een onderzoek naar de noden van de kleine 

winkelier en stuiten daarbij op misstanden en vereenzaming. Als een van hen een 

gewetenloze profiteur wil aanpakken worden hij en zijn fractiegenoten voor een zeer 

moeilijke persoonlijke en politieke beslissing geplaatst. A116564 

Hellehonden – met Sanne Terlouw 

Moord en mysterie in deze Da Vinci Code in Twente Tijdens een oecumenische 

conferentie op De Zwanenhof in Twente wordt in het park van het bezinningsoord 

een lichaam gevonden. Een lichaam zonder hoofd. Leonie Reders, die als 

psychologe op De Zwanenhof werkt, belt vader Job. Tijdens hun gezamenlijke 



speurtocht naar de dader komen ze langs vele Heilige Huisjes in Twente. Ze 

ontdekken dat niet alleen in de sagen en mythen van deze streek maar ook in de 

werkelijkheid van alledag menig hoofd van het lichaam wordt gescheiden. Waar 

blijven de hoofden, en wat is het motief? Is hier sprake van gewone criminaliteit of zit 

er iets anders achter? Hellehonden is opnieuw een spannende thriller van vader en 

dochter Terlouw met het speurdersduo Reders & Reders in de hoofdrol. A430107 

T261271 - 14 banden 

Hoed u voor mensen die iets zeker weten : gedachten over politiek, 

wetenschap en kunst 

Opiniërende essays door de D66-politicus over uiteenlopende politieke en 

maatschappelijke kwesties. A431581 T264673 - 18 banden 

In huis met een seriemoordenaar : roman gebaseerd op eigen ervaringen – met 

Sanne Terlouw 

In 1967 werd Nederland opgeschrikt door de arrestatie van Hans van Z. Onder 

ongekende media-aandacht werd tijdens het 'Moordproces van de Eeuw' vastgesteld 

dat de 26-jarige Van Z. minstens drie moorden had gepleegd; een vierde moord was 

mislukt. Hij werd tot levenslang veroordeeld. Deze charmeur kwam jarenlang bij het 

gezin Terlouw over de vloer, als geliefde van hun huurster. Dochter Sanne was nog 

jong, maar ze herinnert zich de man wel. Jan Terlouw en Sanne Terlouw schreven 

een intrigerende roman over hun ervaringen met deze beruchte seriemoordenaar. 

A442273 T298271 - 8 banden 

Kop uit ’t zand 

Wanneer politici en wetenschappers geen antwoord hebben op de klimaatproblemen 

neemt een aantal jongvolwassenen het heft in eigen hand. A448593 T311469 – 4 

banden 

Natuurlijk 

Boekenweekessay 2018 met als onderwerp “natuur”. Geboren in een boerendorp op 

de Veluwe, groeide Jan Terlouw op tussen de natuur. Hij klom in bomen, 

bestudeerde bijenvolken en hielp kalfjes geboren worden. Natuur werd voor hem een 

onuitputtelijke bron van inspiratie, door de schoonheid, de variatie en het mysterie 

ervan. Nog altijd vindt hij Nederland een van de mooiste landen van de wereld. Het 

groen, het water, de dijken, de jagende wolken, de wisseling der seizoenen, het 

fascineert hem mateloos. Maar hij is ook bezorgd, want de natuur is in gevaar. 

A452135 T316864 - 3 banden 

Het touwtje uit de brievenbus & Katoren revisited 

In dit boek vertelt Jan Terlouw met de passie die hem eigen is, over de zeven grote 

uitdagingen waar wij voor staan om de toekomst van onze jeugd te waarborgen, 

voorafgegaan door de integrale tekst van zijn pleidooi in De Wereld Draait Door. 

A448940 

 



Venijn 

In deze tweede roman met vader en dochter Reders als speurders is Job Reders 

zojuist uit de gevangenis ontslagen na zeven jaar onschuldig te hebben vastgezeten 

vanwege moord op zijn oom. Zijn dochter Leonie kent hij eigenlijk nauwelijks. Samen 

besluiten ze uit te vinden wie er voor zijn veroordeling verantwoordelijk was en wie 

dus de moord op Oom Bart op zijn geweten heeft. Daarvoor moeten ze graven in het 

leven van Oom Bart, een niet zo eerlijke, flamboyante zakenman en rokkenjager. 

Tijdens de speurtocht raakt hun vriend commissaris Rijksen zwaargewond, zodat ze 

nog voorzichtiger moeten worden. A413180 T228469 - 14 banden 

De verdwenen menora 

In de kathedraal van Den Bosch wordt een pater vermoord. Hij blijkt kort daarvoor 

een mysterieus document in veiligheid te hebben gebracht, dat lijkt te verwijzen naar 

de menora, de grote gouden zevenarmige kandelaar die in het jaar 70 door de 

Romeinen als oorlogsbuit uit de tempel in Jeruzalem is meegenomen. Zou de 

menora nog bestaan? Welke tocht door de geschiedenis heeft hij dan gemaakt? Zou 

het mysterieuze document aanwijzingen bevatten om het heilige voorwerp op te 

sporen?  A436374 T278957 - 18 banden 

De vuurtoren 

Wanhoop en daadkracht in een nieuw mysterie van Reders & Reders Leonie Reders 

raakt tot over haar oren verliefd op Lars, een natuurkundig ingenieur. Ze trouwt met 

hem, maar kort na de bruiloft is Lars spoorloos. Natuurlijk zet het intussen ervaren 

speurdersduo Reders & Reders alles op alles om hem te vinden, maar de een na de 

ander die licht in de zaak kan brengen, wordt omgebracht. Leeft Lars nog? Bij Leonie 

wisselen vlagen van wanhoop en momenten van grote daadkracht elkaar af. Haar 

vader Job zet alles opzij om het mysterie te helpen oplossen. A424520 T251112 - 15 

banden 

Jeugdboeken van Jan Terlouw 

Briefgeheim 

Drie kinderen komen in grote moeilijkheden als een van hen op geheimzinnige 

manier verdwijnt, een geheimschrift niet te ontcijferen is en de vader van moord 

wordt verdacht. Vanaf ca. 10 jaar. A112860 T15003 - 5 banden 

Eigen rechter 

Een jongen krijgt te maken met zoveel onrecht dat hij besluit het recht in eigen hand 

te nemen. 14 jaar e.o. A148637 T71755 - 9 banden 

Gevangenis met open deur 

Een oud-commissaris probeert te bewijzen dat de sekte, waarbij een jong meisje zich 

heeft aangesloten, er criminele praktijken op na houdt. Vanaf ca. 14 jaar. A132028 

T28388 - 6 banden 

 



Het hebzuchtgas : een sprookje voor jong en oud 

Julia (18) loopt stage bij Solide, een bedrijf dat olie, gas en kolen wint. Ze begrijpt 

niet dat niemand daar zich zorgen maakt over het broeikaseffect. Totdat ze ontdekt 

dat de directeur verslaafd is aan hebzuchtgas. Vanaf ca. 12 jaar. A448463 T311944 - 

10 banden 

De heks van IJsselstein 

De bijgelovige pachters in het IJsselstein van 1524 denken dat het de schuld van een 

vroedvrouw is dat de oogst door droogte dreigt te mislukken, maar de zoon van de 

Heer van IJsselstein weet haar te redden. Vanaf ca. 9 jaar. A112547 

Hoogspanning 

Tijdens een strenge winter ontdekken Suzanne en haar broertje Joost een totaal 

verkleumd meisje in de sneeuw. Net zo plotseling als ze is opgedoemd, verdwijnt ze 

ook weer. Vanaf ca. 12 jaar. A138245 

De kloof 

Een jongen probeert te ontdekken waarom de bouw van een brug over een kloof in 

het land van Berg en Dal wordt tegengehouden. Angstige en geheimzinnige 

gebeurtenissen brengen hem steeds dichter bij de waarheid. Vanaf ca. 13 jaar. 

A126199 T258527 – 11 banden 

Koning van Katoren 

Een 17-jarige jongen, die voordat hij koning wordt, zeven moeilijke opdrachten met 

moed en slimheid weet te volbrengen, beleeft vreemde fantasie-avonturen en leert, 

dat alles wat onrechtvaardig, of oneerlijk is, bestreden kan worden. A434907 T14108 

- 8 banden. Dit boek is ook aanwezig als Jumboletterboek T298023 3 banden en als 

hoorspel (geen nummer vermeld) 

De kunstrijder 

De vrienden Patrick en Tom zien een meisje een rechthoekig pak door een 

ingeslagen ruitje in de kelder van het museum zetten. Ze vertrouwen dat niet en 

gaan op onderzoek uit. Vanaf ca. 13 jaar. A434571 T26293 – 7 banden 

Oom Willibrord 

De neefjes en nichtjes van Oom Willibrord, die voor niets en niemand terugdeinst, 

hebben het gevoel dat er iets aan de hand is met hun bewonderde oom en ze rusten 

niet voor ze het geheim hebben opgelost. Vanaf ca. 9 jaar. A119839 

Oorlogswinter 

In de Tweede Wereldoorlog raakt Michiel (16) onverwachts betrokken bij het verzet 

en ervaart hoeveel angst, onzekerheid en moeilijkheden dit met zich meebrengt. 

Maakt hij nu fouten, of is er toch verraad in het spel? Vanaf ca. 13 jaar. A434905  

T28676 - 6 banden Jumboletter T297410 3 banden 

 



Oosterschelde windkracht 10 

Indringend beeld van de watersnoodramp, die het zuidwesten van Nederland in 1953 

trof, in het eerste gedeelte; in het tweede gedeelte tegenover elkaar geplaatste 

meningen binnen één gezin over het al of niet afsluiten van de Oosterschelde. 

A442719  T233329 - 11 banden 

Pjotr : het verhaal van een Russische jongen 

Het verhaal van een Russische jongen, die een lange moeilijke tocht maakt om zijn 

vader, die als dwangarbeider naar Siberië gestuurd is, terug te vinden. Vanaf ca. 10 

jaar. A109147 

De uitdaging en andere verhalen 

Bundel met zeventien verhalen met een wat bizarre plot of een onverwacht einde. 

A140367 T29434 - 6 banden 

Zoektocht in Katoren 

Katoren 2 - De 16-jarige geitenhoeder Koss leert een oude vrouw kennen. Lang 

geleden werd haar zoontje ontvoerd. Na de dood van deze vrouw gaat Koss naar 

hem op zoek. Tijdens zijn zoektocht door Katoren ontdekt hij veel misstanden. Vanaf 

ca. 13 jaar. A 412930 T228567 - 11 banden 

 


