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  Schrijver:  Beek, Anne Marie v.d.      Titel: Mokatan (Literaire roman)                                             Pagina’s: 174 

Beschrijving: 

"De wind is mijn naam vergeten. De regenwouden waar mijn voeten neerkwamen zijn omgehakt en verwerkt tot het papier van uw 

tijdschrift, een glossy die een leven aanprijst van dunne vrouwen en vreemde geuren, tijd om uw pols maar geen tijd in uw hart. De 

stenen waarop ik mijzelf opende staan in het nu kale landschap, verlaten, hun verborgen krachten sluimerend in een diepe slaap. 

Mijn naam wordt niet meer gefluisterd in het ritselen van de bladeren van de levensboom. En toch, de grote moeder, uw aarde, 

waar u zo gedachteloos mee omspringt en zonder kennis van de gevolgen misbruikt, heeft een geheim wapen; haar water. Wist u 

dat de aarde nooit nieuw water maakt? U leeft met druppels kostbaar water in uw lichaam die eens het levenssap zijn geweest van 

al het leven voor u." Mokatan is nooit voorbestemd geweest voor het normale leven. Niet voor het slapen op huiden naast een 

man. Mokatan is één van de "vrouwen van steen" in haar volk, het volk van vuur en steen dat zesduizend jaar geleden in 

Nicaragua in vrede en harmonie wist te leven. Een vrede en harmonie waar wij allen nu naar verlangen. 

 

                              Schrijver:  Beeck, Griet op de             Titel: Let op mijn woorden (Literaire roman)                   Pagina’s: 416 
Beschrijving: 

Lise weet het niet zo goed, hoe leven gaat. Niet als ze vijftien is, maar evenmin als late twintiger. Ze vindt nochtans dat ze eigenlijk 

geen reden tot klagen heeft, zoals de meeste mensen die proberen sterk te zijn en het goed te doen. Dus zij gaat door, en probeert 

diegene te worden die ze denkt te moeten zijn. 

 Schrijver: Boonstoppel, Astrid             Titel: Dit is hoe het ging (Young Adult)                              Pagina’s: 272   

Beschrijving:. 

Cato heeft alles: fijne ouders, een lief zusje, een leuk bijbaantje en een groepje fantastische vriendinnen. 

Maar Cato worstelt. Met zichzelf en met haar pijnlijke verleden. Als haar perfecte leven barstjes begint te vertonen, keert Cato 

steeds meer in zichzelf. De enige bij wie ze terecht kan is Adrian, haar vriend die ze online heeft leren kennen. Hij zal haar nooit 

laten vallen. Toch? Let op: dit boek bevat explicatie passages over pesten en de gevolgen ervan. Het kan door sommigen als 

schokkend ervaren worden. 

  Schrijver: Brokers, Wendy   Titel: De laatste halte (Young Adult)                                       Pagina’s: 256  

Beschrijving: 

Jonas, Loïs, Naima en Ralph gaan met hun havo 4-klassen op werkweek naar Londen. Ze hebben tot nu toe eigenlijk nooit zoveel 

met elkaar te maken gehad. Loïs heeft stiekem een oogje op Jonas, maar ziet geen reden om hem dat te vertellen. Ralph heeft het 

juist niet zo op Naima en blijft het liefst bij haar uit de buurt. Als de vier in hetzelfde groepje worden ingedeeld, moéten ze elkaar 

wel beter leren kennen. Terwijl ze Londen doorkruisen van de ene naar de andere bezienswaardigheid, ontstaat er een bijzondere 

vriendschap. Maar wanneer ze op de metro wachten gebeurt er iets wat niemand ooit had kunnen voorzien. Ze moeten zichzelf in 

veiligheid zien te brengen, terwijl de straten van Londen een terroristisch toneel zijn geworden. 

De laatste halte is een beklemmende thriller, over vier tieners die worstelen met hun eigen problemen en in een allesomvattende 

nachtmerrie belanden. 

https://www.bol.com/nl/p/let-op-mijn-woorden/9200000107384407/?suggestionType=typedsearch&bltgh=p7XuWD3d0v2vAJ87Wy1EqQ.1.2.ProductImage
https://www.bol.com/nl/p/de-laatste-halte/9200000095341681/?suggestionType=suggestedsearch&bltgh=kcFQsHi6itc9RFwieoVC1A.1.3.ProductImage


  Schrijver: Burgers, Eva                            Titel:  Wanhoop                                                                Pagina’s: 240  

Beschrijving: 

Wanhoop is een spannende jeugdthriller van oud-rechercheur Eva Burgers.  

Olivia twijfelt over haar relatie met Roan en besluit tot zijn wanhoop om een halfjaar naar Parijs te gaan. Als ze een baantje vindt in 

de Parijse boekwinkel Shakespeare and Company en daar bevriend raakt met Susan en Lily, is ze hem al bijna vergeten. Tot het 

moment dat ze anonieme dreigberichtjes ontvangt. Wanneer ze op weg naar huis wordt gevolgd, voelt ze zich niet langer veilig. 

Maar juist als de politie wil ingrijpen, verdwijnt Olivia spoorloos. 

 Schrijver: Essen, Rob van                        Titel: Visser (Literaire roman)                                             Pagina’s: 224  

Beschrijving: 

"Visser' van Rob van Essen is een hartverscheurende roman over ironie, onmacht en onverwerkt verdriet. Geschiedenisleraar 

Jacob Visser heeft een huis op een woonerf, een dochter die gaat trouwen en een vrouw die van hem is vervreemd. Wanneer hij 

tijdens een van zijn lessen iets ondoordachts zegt, komt zijn leven in een maalstroom terecht. Een groepje neonazi's vat zijn 

uitspraken op als een oproep om tot actie over te gaan en benoemt hem tot hun leider. Terwijl de wereld om hem heen steeds 

vreemdere vormen aanneemt, ziet Visser zich geconfronteerd met pijnlijke herinneringen aan zijn gestorven kind en wordt hij 

nauwlettend in de gaten gehouden door een journalist die vroeger met hem bevriend was, maar nu vastbesloten is hem aan de 

schandpaal te nagelen. "Visser' stond op de shortlist van de Libris Literatuur Prijs 2009, en zijn laatste roman "De goede zoon' 

werd bekroond met de Libris Literatuur Prijs 2019. 

  Schrijver: Giphart, Ronald              Titel: Alle tijd  (Literaire roman)                              Pagina’s: 400 

Beschrijving: 

Hun vriendschap begon bij de ontelbare avonden in hun stamcafé, avonden die nooit ophielden. Ze raakten verslaafd aan het 

goede leven en de saamhorigheid. Ze wisten niet hoe of wat, maar wel dat er iedere dag iets memorabels zou gebeuren. Toen de 

zes mannen begin jaren negentig besloten een bierbrouwerij te beginnen in een werfkelder in Utrecht, werden ze naast vrienden 

ook zakenpartners. Vijfentwintig jaar later zijn ze op weg naar een bos-hut in Duitsland om nog één weekend samen te zijn, 

voordat ze het contract voor de verkoop van de brouwerij tekenen. Tijdens dit weekend reflecteren ze op de vriendschap en op het 

leven. 

  Schrijver: Haverkamp, Annemarie         Titel: De achtste dag (Literaire roman)                       Pagina’s: 160   

Beschrijving: 

In een verlaten grenslandschap aan een rivier woont timmerman Egbert met zijn gehandicapte zoon Adam, voor wie hij alleen de 

zorg draagt nadat zijn vrouw Emma is overleden. Wanneer Egbert hoort dat hij nog maar kort te leven heeft, moet hij 

noodgedwongen nadenken over de toekomst van zijn zoon. Adam is volledig van hem afhankelijk, en Egbert heeft zijn vrouw 

beloofd hem nooit alleen te laten. Als hij tegen beter weten in de opdracht aanneemt om een houten trap te maken, geeft hij 

zichzelf zeven dagen de tijd om een beslissing te nemen over hun lot. 
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  Schrijver: Heyden, Anne-Fleur van der   Titel: Klaproos (Literaire roman)                                Pagina’s: 175    

Beschrijving: 

Op haar zesentwintigste verjaardag besluit Noor na een lange periode van stilzwijgen weer contact op te nemen met haar moeder 

en haar stiefvader Las. Las is terminaal ziek, en Noor kan de confrontatie met hen en met haar jeugd niet meer uit de weg gaan. 

Anne-Fleur van der Heiden schetst op trefzekere wijze een wereld waarin drugs en onvoorspelbaarheid de dienst uitmaken. 

Klaproos is een eerbetoon aan ouders aan de rand van de samenleving, en een genadeloze coming of age roman. 

  Schrijver:  Suzanna, Jansen                           Titel: Wael                                                                Pagina’s: 176    

Beschrijving: 

Dit is een belangrijk verhaal. Het zou iedereen kunnen overkomen als er een oorlog uitbreekt. 

2011. Wael is 19, student in Homs. Hij is opgevoed met het idee dat je altijd voor jezelf moet kunnen zorgen. Hij heeft een 

appartement. Een baan. Een vriendin. Hij gaat met haar trouwen, geen twijfel mogelijk. 2018. Wael is 26, student in Amsterdam. Hij 

is een bokser, veerkrachtig, positief. Hij heeft een vluchtelingenstatus. Een stageplek. Een bedrijf. Alleen, geen vriendin. Hij werkt 

aan de toekomst, maar in dromen kan hij niet meer geloven. Suzanna Jansen tekende zijn verhaal op: het aangrijpende relaas van 

een gewone jongen die door een oorlog zijn normale leven ziet afbrokkelen. Tot hem geen andere keuze rest dan op een 

smokkelaarsschip te stappen, de Middellandse Zee over. 

 

 Schrijver:  Janssen, Joke                               Titel: Vette crisis (Young Adult)                             Pagina’s: 192     

Beschrijving: 

'Beroemd of bijzonder speciaal ben ik niet. Maar mijn leven is totaal overhoop gehaald. En dat allemaal door geld – door te weinig 

geld dan. Daar wordt je leven niet bepaald leuker van. Voor je het weet, raak je verzeild in vage, illegale handeltjes. Mijn verhaal is 

niet verzonnen. Dit is niet mijn droomleven of mijn leven zoals het had kunnen zijn. Nee, ik vertel je hoe mijn leven echt was én is.'.  

Liam (16) heeft het niet makkelijk. Zijn beste vriend verhuist en zijn vader verliest om onduidelijke redenen zijn baan, waardoor hij 

geen aanspraak kan maken op een uitkering. Het gezin vervalt in armoede, en de spanningen lopen snel op. Liam probeert zich zo 

goed mogelijk staande te houden en zoekt ontspanning in uren hardlopen. Maar tegen zijn wil raakt hij verzeild in het criminele 

circuit. Hoe komt hij daar ooit weer uit? 

 

  Schrijver: Krabben, Inge van der     Titel: In je dromen ga jij (Literaire roman)            Pagina’s: 288    

Beschrijving: 

In je dromen ga jij van Inge van der Krabben is een indrukwekkende familieroman over drie generaties Marokkaanse vrouwen in 

Nederland en het familiegeheim dat hen verbindt.  

Op het sterfbed van haar moeder krijgt de veertigjarige Mariam een opdracht die haar leven op zijn kop zet: vind mijn eerstgeboren 

zoon voor ik sterf, maar houd het geheim. Kan ze voldoen aan de laatste wens van Safia? Overweldigd door vragen en emoties 

regelt Mariam haar vertrek naar haar geboorteland Marokko. Aya, Mariams dochter, staat op het punt van trouwen. Ze heeft haar 

ouders ook iets op te biechten, maar is bang om haar hart te volgen. In Marokko leert Mariam een andere kant van Safia, en van 

zichzelf, kennen. En vindt ze op tijd de verloren broer? 
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  Schrijver: Meijer, Cis                      Titel: Dark mind (Jeugdthriller)                                       Pagina’s: 248 

Beschrijving: 

Dark mind van Cis Meijer is een bloedstollende jeugdthriller. Een schoolfeest loopt volledig uit de hand: na een challenge met 

aartsrivale Claire vlucht Desi in paniek naar huis. De volgende dag wordt Claire dood gevonden in een weiland. Haar zus Jara is 

spoorloos. Omdat Desi voor haar tv-stage een misdaadreportage maakt, denkt ze de raadselachtige zaak te kunnen onderzoeken. 

Thom helpt Desi bij haar zoektocht naar Jara, maar hij verzwijgt zijn ware motieven. Wie heeft Claire vermoord? Vertrouwen Thom 

en Desi elkaar genoeg om de zaak op te lossen voordat er meer slachtoffers vallen? 

 

  Schrijver: Mizee, Nicolien              Titel: Moord op de moestuin (Literaire roman)                   Pagina’s: 240   

Beschrijving: 

Thijs en Judith zijn amper getrouwd wanneer Thijs een hartaanval krijgt. Op de dag dat hij thuiskomt uit het ziekenhuis slaan de 

buren aan het verbouwen. Schoonzus Cora en zwager Ab besluiten dat een pan soep niet afdoende is: er dient stevig uitgerust te 

worden. Daartoe wordt een boswachterswoning gehuurd op een landgoed, voor de hele zomer maar liefst, met zijn vieren. Echter: 

nergens op aarde is het écht rustig, en eenmaal op het landgoed aangekomen blijkt daar een verbeten strijd gaande, ogenschijnlijk 

over een boom. Een strijd die op bloedstollende en evenzeer dolkomische wijze uit de hand loopt. 

 

  Schrijver: Nellen, Frank                Titel: Land van dadels en prinsen (Literaire roman)            Pagina’s: 208   

Beschrijving: 

Na een ruzie met zijn vader besluit de vijftienjarige Simon de zomer door te brengen bij zijn oom, die in een Parijse Banlieue woont. 

Daar ontmoet hij Youssef, een Algerijnse jongen met een hang naar avontuur. De twee zijn al snel onafscheidelijk. Samen klimmen 

ze op gebouwen en zwerven ze over de daken van de stad - steeds hoger, op zoek naar het gevoel vrij te zijn. Maar wanneer 

Simon door een ongelukkig toeval Youssefs grootste geheim ontdekt, komt hun vriendschap onder druk te staan. Steeds sneller 

drijven de jongens uit elkaar, met fatale gevolgen voor henzelf én voor vele anderen. Land van dadels en prinsen is een verhaal 

over vriendschap en verraad, over terrorisme, over de tijd waarin we leven en de ongemakkelijke verhouding die mensen met een 

migratie-achtergrond vaak hebben met het land waarin ze wonen. 

 

 Schrijver:  Pfeiffer, Ilja Leonard     Titel: Grand hotel Europa (Literaire roman)                  Pagina’s:  552 

Beschrijving: 

De schrijver neemt zijn intrek in het illustere maar in verval geraakte Grand Hotel Europa om te overdenken waar het is misgegaan 

met Clio, op wie hij in Genua verliefd is geworden en met wie hij in Venetië is gaan wonen. Hij reconstrueert het meeslepende 

verhaal van liefde in tijden van massatoerisme, van hun reizen naar Malta, Palmaria, Portovenere en de Cinque Terre en hun 

spannende zoektocht naar het laatste schilderij van Caravaggio. Intussen vat hij een fascinatie op voor de mysteries van Grand 

Hotel Europa en raakt hij steeds meer betrokken bij het wedervaren van de memorabele personages die het bevolken en die uit 

een eleganter tijdperk lijken te stammen, terwijl de globalisering ook op die schijnbaar in de tijd gestolde plek om zich heen begint 

te grijpen. 
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 Schrijver: Terry, Teri             Titel: Gewist (Young Adult)                                                   Pagina’s: 432   

Beschrijving: 

Het verhaal gaat over Kyla, die door de Britse overheid is Gewist. Criminelen krijgen door het Wissen een tweede kans. Kyla heeft 

nu geen herinneringen meer en kan zo helemaal opnieuw worden gevormd. Ze draagt vanaf nu een Levo, een apparaatje dat haar 

stemming in de gaten houdt en een seintje geeft als ze te ongelukkig wordt. Naarmate ze meer en meer mag terugkeren in de 

samenleving, ontdekt Kyla dat ze niet als andere Gewisten is en dat haar Levo misschien meer in de gaten houdt dan ze denkt. 

  Schrijver: Uphoff, Manon            Titel: Vallen is als vliegen (Literaire roman)                        Pagina’s:  192  

Beschrijving: 

Wanneer haar zestien jaar oudere zus, uitgehongerd en uitgedroogd, van de trap valt en sterft, doet dat als een vonk de woede 

van de schrijfster ontbranden. De dood van Henne Vuur, ooit haar "schaduwmoeder', dwingt haar een gruwelijk en angstwekkend 

verleden onder ogen te zien. Als een aanklager en chroniqueur tekent ze dat verleden op in een boek vol verhalen: over vader 

Holbein, die ontwerper, tovenaar, wetenschapper, gesjeesd seminarist en god was van een persoonlijke, labyrintische wereld; over 

Libby en Toddiewoddie, haar andere zussen, met wie ze als heksen wraak kan nemen in hun eigen Walpurgisnacht en kan lachen 

tot de verlossing volgt; over hun leven vol verpletterende indrukken, lichamelijke onbegrensdheid, misbruik, geweld, schoonheid en 

pijn. 

 Schrijver:  Verhoef, Esther           Titel: Façade (Literaire thriller)                                                Pagina’s:  368   

Beschrijving: 

Twee jaar na haar pijnlijke scheiding komt jonge moeder Iris van der Steen eindelijk aan vakantie toe. Een roadtrip dwars door 

snikheet Europa met oldtimer Toet, en stapels cassettebandjes uit haar jeugd, moet haar dichter bij zichzelf en bij haar reislustige 

moeder in Portugal brengen. Wanneer ze de knappe, charismatische sportinstructeur Mischa de Jong laat instappen lijkt de reis 

een romantische wending te nemen. Maar Mischa is niet wie hij zegt te zijn. Façade is Verhoefs meest beklemmende thriller ooit; je 

doet geen oog meer dicht. 

 Schrijver:  Verstappen, Fen            Titel: Moeder af (Literaire roman)                                         Pagina’s: 143   

Beschrijving: 

Onze moeder had internationaal succes als modeontwerper en leefde een leven dat tot de rand toe gevuld was met hysterische 

kunstenaarsvrienden, nachtelijke cafébezoeken, hard werken en ons. Totdat ze een hersenbloeding kreeg.  

Als ze uit haar coma ontwaakt, blijkt ze volledig invalide en niet meer in staat om te communiceren. Nu moeten wij vorm geven aan 

een verlies dat geen tradities kent en zorgdragen voor een vrouw die altijd onze moeder is geweest, maar die we opnieuw moeten 

leren kennen. 
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 Schrijver: Vlugt, Simone van der        Titel: Schilderslief (Historische roman)                          Pagina’s: 320   

Beschrijving:. 

Op een julidag in 1650 wordt Geertje Dircx door het vroedschap van Amsterdam aangehouden, in een koets getrokken en voor 

twaalf jaar opgesloten in het spinhuis van Gouda. Van een proces is geen sprake: ze wordt monddood gemaakt. Haar geliefde 

Rembrandt van Rijn heeft daartoe opdracht gegeven. Vanuit het spinhuis blikt Geertje Dircx terug op haar leven. Ze is van 

eenvoudige komaf, wordt jong weduwe, maar weet zich te redden door als kindermeisje voor een welgestelde familie in Hoorn te 

werken. Als die betrekking eindigt, gaat ze naar Amsterdam en treedt ze in dienst bij Rembrandt van Rijn. Hij zoekt een 

kindermeisje voor zijn zoon Titus, omdat zijn vrouw Saskia ernstig ziek is. Na Saskia's dood bestiert Geertje al snel het hele 

huishouden, zorgt voor Titus en voor de eenzame Rembrandt. Jarenlang leven ze als een getrouwd paar, en Rembrandt geeft haar 

de sieraden uit Saskia's erfenis. Maar op een gegeven moment blijkt zijn liefde voor Geertje niets meer waard. Geertje laat het er 

niet bij zitten en klaagt de beroemde schilder aan. 

  Schrijver: Wagendorp, Bert         Titel: Ferrara (Literaire roman)                                  Pagina’s: 300 

Beschrijving: 

We bevinden ons in Ferrara, de fietsstad in het noorden van Italië, waar de renaissance nog altijd voelbaar is. Daar gaan de vier op 

zoek naar nieuw perspectief in hun leven. Maar ongecompliceerd wil het bestaan ook in Ferrara niet worden. Barts dochter Anna 

neemt een besluit waar hij niet blij van wordt (complicatie 1), een padellone in de Podelta is meer dan zomaar een oude vishut 

(complicatie 2) en onsterfelijkheid blijkt een illusie (complicatie 3). Een roman over loyaliteit, het noodlot, humor als reddingsboei en 

de onverbrekelijke band tussen vader en dochter. 

 Schrijver: Woodrow, Margje         Titel: Buitenspel (Jeugthriller)                           Pagina’s: 232 

Beschrijving: 

Bloedstollende jeugdthriller voor (stoere) jongens en meiden vanaf 13 jaar. Nynke en Jimmy gaan met hun voetbalteams op 

trainingsweekend. De pranks zijn voorbereid. Er wordt van alles meegesmokkeld in de tassen. Maar tijdens de eerste nacht gaat 

het gruwelijk mis: in het bos vindt Jimmy het dode lichaam van zijn vriend Mattias. De politie tast in het duister. Dan blijkt ook 

Soraya, Nynkes vriendin, spoorloos. Waar is ze? Volgen er nog meer slachtoffers? Nynke en Jimmy ontdekken dat niet iedereen 

de waarheid spreekt. Was de teamspirit wel zo goed? Kunnen ze elkaar eigenlijk wel vertrouwen? 

 Schrijver: Wortel, Maartje            Titel: Dennie is een star                                                  Pagina’s: 172  

Beschrijving: 

De hoofdpersoon Ted is een jonge vrouw die op zoek is naar liefde, zingeving van het leven, de ruimte van het heelal in 

verhouding tot de tijd waarin we leven. Ze heeft een aantal liefdesrelaties met andere vrouwen achter de rug en heeft veel 

liefdesverdriet om haar vriendin Daan en kan haar moeilijk loslaten. Ze maakt het leven erg groot en voelt zich voor iedereen in een 

relatie te veel. Ze gaat op zoek naar een kat, de naam heeft ze al: Dennie. Ze vindt een vaalrode kat, die haar leert inzien hoe ze 

zich tot anderen verhoudt en met anderen omgaat. Het verhaal is geschreven vanuit de persoon Ted, waardoor je als lezer wordt 

meegevoerd in haar gevoelswereld. 
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