
                           NEDERLANDS 

 Schrijver: Acda, Thomas                                Titel: Onderweg met Roadie (Roman)                     Pagina’s: 208 

Beschrijving:. 

Een voormalig muzikant brengt een hond van New York naar Los Angeles. Op de vlucht voor alles en iedereen hoopt 

hij zichzelf weer terug te vinden. 'Ik zet de auto in drive en we rijden. Met een hond achter het stuur. Links woestijn, 

rechts woestijn en voor ons kilometers prachtig Amerikaans asfalt' 
 

 Schrijver: Dis, Adriaan van                         Titel: Ik kom terug (Roman)                                        Pagina’s: 284 

Beschrijving:. 

Na een lang leven van zwijgen en buitensluiten begint een moeder opeens te praten tegen haar zoon – aarzelende 

ontboezemingen over grensoverschrijdende liefde, verraad en drie oorlogen. Hij, een romanschrijver, mag haar 

biograaf worden, maar er is een voorwaarde: hij moet haar een zachte dood bezorgen. 'Ik kom terug' is een 

tragikomedie over het woeste leven van een vrouw die terugkijkt op haar eeuw. 

 Schrijver: Goemans, Anne-Gine            Titel: Honolulu king (Roman)                                       Pagina’s: 335  

Beschrijving: 

Honolulu King is een op ware feiten geïnspireerd verhaal over een Indische man, getekend door zijn oorlogsverleden. 

Wanneer hij een geheim opbiecht in de loge van de vrijmetselarij, stelt hij zijn broeders voor een groot dilemma. 

Mogen vrijmetselaars met hun geheimhoudingsplicht een misdaad verzwijgen? Goemans toegankelijke schrijfstijl 

maakt Honolulu King tot een boek voor jong en oud. 
 

 Schrijver: Hoogstraten, Theo & Marianne    Titel: Lokvrouw (Literaire thriller)                                   Pagina’s: 320 

Beschrijving: 

De 50-jarige Amsterdamse boekhandelaar Daniel wordt getroffen door de oogziekte maculadegeneratie waardoor zijn 

gezichtsvermogen snel achteruit gaat. Hij adverteert voor een hulp, die niet alleen zijn huishouden kan runnen, maar 

hem ook wil vergezellen op zijn reizen die hij wil maken zolang hij nog genoeg kan zien. 

 Schrijver: Kooten, Kim van                           Titel: Lieveling (Roman)                                                  Pagina’s: 236 

Beschrijving: 

'Een van de sterkste en meest gedurfde debuten ooit. Dit verhaal over misbruik en veerkracht is zowel 

hartverwarmend als ondraaglijk, zowel vitaal als buitengewoon angstwekkend, en krijgt vleugels door zijn 

vertederende heldin' Michel Faber, auteur van Lelieblank, scharlakenrood en Het boek van wonderlijke nieuwe dingen 

Puck is vijf jaar en woont met haar moeder in een achterstandswijk in Rotterdam. Op een dag verhuizen ze naar een 

kapitale villa in Zwijndrecht, waar de nieuwe man van haar moeder woont. Het lijkt een sprookje: de man - die door 

Puck 'ome Meneer' wordt genoemd - ontfermt zich over het meisje. Ome Meneer overlaadt haar met cadeaus, wast 

drie keer per week Pucks haren en samen maken ze lange tochten in zijn grote auto. 
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  Schrijver: Post, Elvin                    Titel: Dame Blance (Literaire thriller)                                      Pagina’s: 313  

Beschrijving: 

De vierendertigjarige Jane Raimy heeft het ogenschijnlijk uitstekend voor elkaar. Ze heeft een eigen kookprogramma 

op televisie en genoeg miljoenen op de bank om het de rest van haar leven rustig aan te kunnen doen. Toch is Jane 

niet gelukkig. Haar relatie is net op de klippen gelopen en ondanks stijgende kijkcijfers loopt het met de inhoud van 

haar televisieshow bepaald niet zoals ze wil.Wat Jane niet weet, is dat er grotere problemen op komst zijn in de 

persoon van Jerry Lauper, een psychopathische ex-gevangene die zweert bij het boek De kracht van opbouwende 

gedachten. Hij is meer dan een beetje verliefd op Jane, en vastbesloten erachter te komen of het gevoel wederzijds 

is... 

 Schrijver: Faber, Johan                      Titel: De veteraan   (Roman)                                             Pagina’s: 347  

Beschrijving: 

Het afgelegen dorpje Neerloo wordt opgeschrikt door de verdwijning van de veertienjarige Mieke Nanninga. Al snel 

gaat de verdenking uit naar de Afghanistanveteraan Meindert Oosting, die aan de rand van het dorp een 

teruggetrokken bestaan leidt. Mieke was de enige met wie hij een vriendschapsband had. 

Heeft Meindert iets te maken met Miekes verdwijning? Naarmate de geruchten toenemen en het dorp zich tegen 

Meindert keert, komen ook de herinneringen aan de militaire missie terug. Wat is er precies gebeurd in Afghanistan? 

Wat heeft de als oorlogsheld teruggekeerde Meindert daar gewonnen, en wat heeft hij verloren? Terwijl de breekbare 

relatie tussen de held en het meisje stukje bij beetje wordt blootgelegd, raakt Meindert steeds meer in het nauw en lijkt 

zijn ondergang onafwendbaar.De Veteraan is een aangrijpende, verrassend actuele roman over heldendom, 

eenzaamheid en verboden vriendschap; over de drang naar verlossing en een oorlog die nooit eindigt. 

  Schrijver: Post, Elvin                       Titel: Groene vrijdag (Literaire thriller)                           Pagina’s: 287 

Beschrijving: 

Winston Malone vindt dat het tijd is om de zaken anders aan te pakken. Hij woont met zijn vrouw Cordelia in een 

bouwvallig appartement op Staten Island, New York, hij is nauwelijks tevreden met zijn werk bij een geldkantoor en 

nog minder met zijn salaris. Als hij in de problemen komt met de afbetaling van de driezitsbankdie hij voor zijn vrouw 

heeft gekocht, besluit Winston de  laatste wijze woorden van zijn overleden vader in de praktijk te brengen. 

  Schrijver:   Post, Elvin                                Titel: Roomservice (Literaire thriller)                            Pagina’s: 299 

Beschrijving:. 

Jack Farrell is een New Yorkse detective die vooral zijn geld verdient met het bespieden van mensen die 

vreemdgaan. Op zekere dag wordt hij door Archie Venice, de oude producent van pornofilms gevraagd om zijn zoon 

Larry in de gaten te houden. Deze Larry is een ongeleid projectiel die zojuist een politieman heeft geslagen en wiens 

grootste ambitie het is om zelf een pornofilm te maken. Farrell moet hem uit de buurt van zijn ex-vriendin houden. 

Maar ondanks de voortdurende bewaking slaagt Larry er eenvoudig in om in de problemen te komen. De klus wordt 

zodoende gevaarlijker dan gedacht. 
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  Schrijver: Riem, Ineke                   Titel: Zeven pogingen om een geliefde te wekken (Roman)     Pagina’s: 195  

Beschrijving:. 

Oudering is een dorpje op het eiland Voorne-Putten waar de inwoners langs elkaar heen leven en hun nooit 

uitgekomen dromen in oude sokken bewaren. Lioba, een kunstzinnig meisje, wil niets liever dan het dorp ontvluchten. 

Als zij op een dag bewusteloos wordt aangetroffen op het nabije gors, gonst het dorps van de geruchten. Diverse 

dorpsgenoten zoeken koortsachtig naar een manier om haar weer wakker te krijgen. Maar wie Lioba wil bevrijden uit 

haar slaap moet eerst zichzelf bevrijden van zijn schaduwkant. 

 

  Schrijver:Thomese, P.F.            Titel: De onderwaterzwemmer (Roman)                               Pagina’s: 256 

Beschrijving: 

Beklemmend zoals de hoofdpersoon als kind totaal verward raakt door het verlies van zijn vader, maar als hem op 

latere leeftijd weer zoiets overkomt in de hitte van de woestijn, waar hij zijn vrouw kwijt raakt, blijkt pas goed hoe 

traumatisch zijn leven is beïnvloed door de ervaringen in zijn jongensjaren. 

 

 Schrijver: Veen, Anne van            Titel: Wie ik aan het zijn was (Roman)                                  Pagina’s: 174 

Beschrijving: 

'Iedereen had talent, iedereen had een soortgelijk school-en-jeugdtheater-CV en iedereen was de leukste thuis; ik 

was er een uit velen. Maar ík, zei hij, ik zou het niet nodig hebben om naakt over het toneel te fladderen, ik was 

verfijnd, ik wasbijzonder.' Wanneer de 18-jarige Alma Fischer wordt toegelaten tot de Toneelacademie stort ze zich 

vol overgave in de subcultuur van samengebalde ambities en frustraties. Al gauw wordt ze opgemerkt door haar 

docent; een zonderlinge, charmante vijftiger, van wie Alma volledig in de ban raakt. De schijnbaar veilige en 

gedisciplineerde biotoop van de academie wordt hoe langer hoe troebeler en de rollen beginnen te schuiven; totdat 

het spel volledig escaleert. 

 Schrijver: Verhulst, Dimitri              Titel: Bloed boek  (Roman)                                                       Pagina’s: 237  

Beschrijving: 

Dimitri Verhulst keerde terug naar de Bijbel om de schoonheid van de taal, maar toen hij zich aan het hervertellen 

zette realiseerde hij zich dat de verhalen eigenlijk mooier zijn dan de woorden waarin ze gevat zijn. De eerste vijf 

Bijbelboeken bevatten de geschiedenis van het ontstaan van de wereld, de verspreiding der volkeren en de 

wetgeving. Het zijn de verhalen die iedereen wel kent, maar ze worden steeds minder gelezen. Verhulst besloot de 

verhalen terug te geven aan de taal en verbaasde zich over gruwelijke details en lachwekkende eigenaardigheden... 

http://www.bol.com/nl/p/de-onderwaterzwemmer/9200000037554436/


  

  Schrijver: Vlugt, Simone vd.        Titel: Rode sneeuw in december (Historische roman)          Pagina’s: 437  

Beschrijving: 

Historische roman tegen de achtergrond van de Tachtigjarige Oorlog Het is 1552, de vooravond van de Tachtigjarige 

Oorlog. Lideweij Feelinck krijgt een relatie met de jonge arts Andries Griffioen, aanhanger van het protestantisme. Om 

met hem te kunnen trouwen trotseert ze de wil van haar vader, die met haar breekt en haar onterft. 

 

  Schrijver: Vlugt, Simone vd.         Titel: De lege stad (Historische roman)                                       Pagina’s: 297  

Beschrijving:. 

De lege stad is een indrukwekkend boek dat zich afspeelt in Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog.  

Op 14 mei 1940 wordt Rotterdam getroffen door het zwaarste bombardement dat Nederland heeft gekend. Voor de 

pasgetrouwde Katja betekent dit het einde van haar onbezorgde leven. Bijna de helft van haar familie komt om. 

Samen met haar man neemt ze haar overgebleven broertjes en zusjes in huis. Ze is vastbesloten hen door de oorlog 

heen te helpen. Maar naarmate het leven grimmiger wordt, wordt dit steeds moeilijker. 

 

 Schrijver: Wortel, Maartje                Titel: Er moet iets gebeuren (Roman)                                         Pagina’s:  

Beschrijving: 

Een echtpaar probeert op geheel eigen wijze een dode hond weer tot leven te wekken; de komst van twee nieuwe 

buurjongetjes ontregelt een heel gezin; en de schrijver vertelt ogenschijnlijk openhartig over een reis naar Istanbul 

waar ze verliefd wordt op een barmeisje, terwijl in Nederland haar vriendin op haar wacht. In Wortels kenmerkende 

eigenzinnige proza richt ze zich tot haar ex-geliefdes, haar huidige vriendin, haar redacteur en de lezer. Ze is 

genadeloos persoonlijk en laat zien dat de taal machteloos is in ons gevecht tegen de tijd, en toch ons enige wapen: 

'Er zijn in het leven meerdere momenten waarvan je zegt dat je ze niet zult vergeten, maar zonder taal vergeet je ze 

op den duur toch. 

 Schrijver: Wortel, Maartje                Titel: Half mens  (Roman)                                                        Pagina’s: 238  

Beschrijving: 

Michael Poloni is een 41-jarige Mexicaan die in Los Angeles woont. 's Ochtends staat hij op, kijkt National Geographic 

Channel, rookt sigaretten, neemt een taxi naar zijn werk. 's Avonds komt hij weer thuis en rookt nog meer sigaretten. 

Een schijnbaar normaal bestaan. Maar voor Michael lijkt het alsof zijn leven nog niet echt begonnen is. Tot hij op een 

zaterdagmiddag in een taxi zit die een Nederlands meisje aanrijdt. 

Het meisje heet Elsa Helena van der Molen. Ze is 20 jaar en woont met haar vader en moeder in een grote villa in Los 

Angeles. Haar leven bestaat vooral uit een alfabet aan jongensnamen bij elkaar zoenen, uitslapen en niet te veel 

nadenken. Tot ze op een zaterdagmiddag met de fiets naar de universiteit gaat en aangereden wordt door een taxi. 
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  Schrijver: Wortel, Maartje                Titel: IJstijd  (Roman)                                                                Pagina’s: 234  

Beschrijving: 

IJstijd is een geestige, ontroerende en slimme roman over de liefde, over literatuur en over identiteit. Bepaal jij wie je 

bent, of word je gedefinieerd door de omstandigheden?   

YOUNG ADULT 

 

 Schrijver: Boets, Jonas             Titel: Liever de leugen (Thriller)                                             Pagina’s: 319 

Beschrijving:. 

De jonge Jonas Boets is niet aan zijn proefstuk toe: hij schreef al meerdere spannende jeugdboeken en thrillers, 

waaronder zijn detectivereeks over Sam Smith, leerling in een geheime spionnenschool. In Liever de leugen probeert 

de politie een gijzeling in een appartement onder controle te krijgen. Een jongeman houdt een meisje vast. De jongen 

is geen onbekende voor de politie. Maar dan komen er zaken aan het licht waarbij niemand nog durft zweren op 

simpele waarheden... Een spannend, knap verteld verhaal waar de puzzelstukjes op het allerlaatste pas in elkaar 

vallen. 

 

  Schrijver: Boets, Jonas              Titel: Shinu                                                                                Pagina’s: 192  

Beschrijving: 

De levensverwachting van Ish en de rest van de wereld is gekelderd door industriële vervuiling, ecologische rampen 

en chemische voeding. De maatschappij is hertekend naar de efficiëntie van Shinu: wie lang leeft, is interessant; wie 

snel zal sterven, waardeloos. Ish is zestien en vertrekt zoals al zijn leeftijdsgenoten naar de stad om zijn taak in de 

nieuwe wereldorde te vervullen. De anderen weten van niets, hij wel. Hij weet dat hem in de stad de hel wacht. Ish wil 

ontsnappen, het systeem ontregelen. Maar wat kan één jongen beginnen tegen een geoliede machine? In de stad 

begint zijn strijd. Een gevecht met het Beheer, een zoektocht naar vertrouwelingen en een race tegen zijn 

doodsvonnis. Zijn Shinu. 

  Schrijver: Hoving, Isabel               Titel: De een na laatste dood van het meisje Capone             Pagina’s: 496 

Beschrijving: 

Het jaar 2099. De zestienjarige Ewa Capone is op de vlucht. Vier jaar geleden is haar vader om het leven gekomen bij 
een overval, een paar maanden geleden is haar moeder vermoord en nu hebben twee gewapende mannen het op 
háár leven gemunt. Ze heeft geen idee waarom. Op de hielen gezeten door gevaren doorkruist ze de waanzinnige, 
half virtuele wereld van het eind van de 21e eeuw. Moordlustige jeugdpolitie, next-gen maffia en klungelige engelen - 
en dan ook nog een aanstellerig maar bloedmooi meisje op hoge hakken, dat haar leven over wil nemen. En het 
allerverraderlijkst: de valstrikken van de liefde.Maar het meisje Capone geeft nooit op. Ze ziet altijd een uitweg. 
Zelfs als er geen uitweg meer is. 
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  Schrijver: Sassen, Erna                         Titel: Kom niet dichter bij                                                  Pagina’s: 176 

Beschrijving: 

Reva heeft niet alleen `iets raars met seks, maar ook met eten. Haar problemen verergeren aanzienlijk als zij verliefd 

wordt op de intimiderende DJ, docent aan de theaterschool. Nadat ze een rol heeft gespeeld in een door hem 

geregisseerde theaterproductie gaat het bergafwaarts met haar en belandt ze tijdelijk in een psychiatrische inrichting.  

Marjolijn, de zus van Reva, reconstrueert aan de hand van telefoongesprekken en herinneringen wat er misging en 

probeert Reva te helpen de verantwoording te nemen voor haar eigen leven. 

 

 Schrijver: Vendel, van de                     Titel: De dagen van de bluegrassliefde                    Pagina’s: 147 

Beschrijving: 

Tycho is achttien en na zijn eindexamen gaat hij voor het eerst alleen op reis: hij wordt junior assistant in een 

Amerikaans kinderkamp. Daar sluit hij meteen vriendschap met de Noor Oliver, even oud als Tycho en voetballer. Het 

wordt een zinderende zomer, die hun leven voor altijd verandert. Wat doe je als je leven radicaal omgekeerd wordt? 

Vechten of volgen? Aanvallen of verdedigen? Stilstaan of meebewegen? 

 

JEUGD 

 Schrijver: Cazemier, Caja                         Titel:  Selfie                                                                    Pagina’s: 192  

Beschrijving:  

Mirte baalt van haar ouders. Die behandelen haar als een klein kind, vindt ze. Dus als ze via social media een wat 

oudere jongen ontmoet die haar `een mooie vrouw vindt, voelt ze zich eindelijk begrepen en serieus genomen. Elke 

dag appt ze met Twan, en algauw wil hij ook skypen. Mirte gaat helemaal op in haar internetliefde. Maar dan wil Twan 

meer van haar zien, meer bloot. En hij wil haar in het echt ontmoeten. Gaat ze hierop in? En is Twan wel de jongen 

die hij zegt te zijn? Een beangstigend realistisch boek.  

 Schrijver: Meijer, Cis            Titel: Val (Roman)                                                          Pagina’s: 240 

Beschrijving: 

Liv (16) gaat naar New York, waar haar overleden beste vriendin Sofia woonde. Sofia zou zijn omgekomen bij een 

tragisch ongeluk, maar Liv heeft twijfels. Vlak voor vertrek krijgt ze een bericht van een onbekende die haar 

waarschuwt het verleden niet op te rakelen. Toch gaat Liv op zoek naar antwoorden. Kende ze haar beste vriendin 

wel zo goed als ze altijd dacht? 
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 Schrijver: Slee, Carry          Titel: Kapot  (Roman)                                                      Pagina’s: 272 

Beschrijving:   

Julia en haar broer Thijs spelen samen in een succesvolle band. Ze hebben veel vrienden en zijn alle twee tot over 

hun oren verliefd. Een heerlijk leventje dus. 

Ze hadden nooit kunnen denken dat het kon gebeuren, maar ineens wordt alles anders. Het drama dat zich thuis 

afspeelt zet Julia en Thijs lijnrecht tegenover elkaar en dreigt alles kapot te maken. 

 

 Schrijver:  Stoffels, Maren                        Titel: Ik denk dat dit het einde is  (Roman)                   Pagina’s: 240  

Beschrijving: 

Lotte ontmoet de dakloze Maas in een verlaten gebouw. Waardoor is hij op straat beland? Lottes nieuwsgierigheid 

slaat om in angst als ze Maas beter leert kennen. Als hij haar dierbare medaillon in handen krijgt, moet Lotte alles op 

alles zetten om het terug te krijgen. Maar hoe ver kan ze gaan? 

 

 

ENGELS 

 

 Schrijver: Roth, Veropnica                        Titel: Allegiant (Thriller)                                                 Pagina’s: 526  

Beschrijving: 

Everything that Tris once believed in has been broken her family, her faction, her heart. With her past turned to dust, 

Tris is ready to face a future beyond the fence, in a world without limits. But Tris’s new reality willtest her 

understanding of courage, allegiance, sacrifice and love – she must summon every ounce of bravery she possesses 

to face the dark times ahead. 

 

 Schrijver:  Roth, Veronica                       Titel: Divergent (Thriller)                                                  Pagina’s: 487  

Beschrijving: 

Sixteen-year-old Tris is foreed to make a terrible choice. In a divided society where everyone must conform, Tris does 

not fit. So she ventures out alone, determined to discover where she truly belongs. Shocked by her brutal new life, Tris 

can trust no one. And yet she is drwamn to a boywho seems to both threaten and prtect her. 
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