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  Schrijver: Beijnum, Kees van              Titel: 23 seconden (Literaire roman)                               Pagina’s: 416 

Beschrijving: 

Twintig jaar na de geruchtmakende "hamermoord' op haar moeder, een Amsterdamse raamprostituee, keert de jonge schrijfster 

Anne terug naar de Amsterdamse Wallen. Annes zoektocht naar de wortels van haar eigen bestaan, werpen steeds meer vragen 

op over de moord op haar moeder. Vastbesloten om het mysterie te ontrafelen, daalt ze dieper en dieper af in de duistere wereld 

van haar verleden. Als ze contact zoekt met de moordenaar, zijn de gevolgen niet meer te overzien. De ontrafeling van het 

mysterie is verbluffend knap verweven met het aangrijpende verhaal over de fotograaf Hayo, Annes te jong gestorven jeugdliefde. 

23 seconden is een geweldige roman die de lezer in de greep houdt tot en met het ijzersterke slot. 

 

   Schrijver: Beishuizen, Tineke           Titel: Een vermissing  (Literaire roman)                            Pagina’s: 272  

Beschrijving: 

In Een vermissing beschrijft Tineke Beishuizen met veel inlevingsvermogen hoe het leven van een tiener ingrijpend verandert door 

de verdwijning van haar moeder. En hoe ze er als volwassen vrouw opnieuw pijnlijk mee geconfronteerd wordt.  

"We moeten haar zoeken!' schreeuw ik tegen papa. 

Ditte is twaalf jaar als haar moeder spoorloos verdwijnt. Zelfs wanneer niemand in haar omgeving nog gelooft in haar terugkeer, 

houdt Ditte hoop. De verdwijning van haar moeder blijft haar bezighouden, ook als ze volwassen is. Een toevallige ontmoeting in 

de supermarkt lijkt het begin van de ontknoping van het raadsel en een onverwachte vondst brengt de speurtocht van Ditte in een 

stroomversnelling. Het lijkt erop dat de waarheid eindelijk boven tafel komt. Maar… ís het de waarheid wel? 

 

                                                 Schrijver: Boek, Esther                        Titel: Het leven dat ik kende (Literaire roman)               Pagina’s: 300 
Beschrijving: 

Het leven dat ik kende is een aangrijpende roman gebaseerd op waargebeurde feiten. 

Nadat Roelf alles waar hij van hield is verloren, lijkt het leven hem weer toe te lachen wanneer hij het geluk opnieuw vindt met 

Sophie. 

Tot die nacht waarop hun huis, met daarin alle onvervangbare herinneringen, tot de grond toe afbrandt. Als de politie hem enkele 

maanden later arresteert voor deze brand is het drama compleet. 

Maar is hij wel schuldig of heeft justitie de verkeerde te pakken? Voor Roelf blijkt: wanneer je speelt met vuur, ben je nergens meer 

veilig. 

 Schrijver: Brijs, Stefan                        Titel: Zonder liefde (Literaire roman)                                  Pagina’s: 224  

Beschrijving:. 

Paul en Ava, allebei eind twintig, ontmoeten elkaar op een precair moment in hun leven. Paul is nog van slag door zijn 

onverwachte scheiding, Ava heeft – in haar voortdurende verlangen naar passie – voor de zoveelste keer en nu voorgoed haar 

vriend verlaten. Ze vinden steun bij elkaar, een noodalliantie die uitgroeit tot een hechte vriendschap, waarbij ze elkaar helpen in 
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hun wanhopige zoektocht naar wat liefde zou moeten zijn. Paul volgt de weg van contactadvertenties, Ava laat zich leiden door 

haar gevoelens. Uit eindelijk komen ze tot dezelfde conclusie: liefde is niet maakbaar. Maar wat met vriendschap? 

Na De Engelenmaker, Post voor mevrouw Bromley en Maan en zon verrast meesterverteller Stefan Brijs de lezer opnieuw. Elke 

roman uit zijn oeuvre is totaal anders dan de vorige, maar toont steeds de mens in al zijn kwetsbaarheid. Zonder liefde is een 

prikkelende, spannende, soms vermakelijke, vaak schrijnende roman over vriendschap, liefde, lust en bedrog, waarin iedereen er 

op zijn of haar manier het beste van probeert te maken – of misschien wel net niet. 

 

 Schrijver: Brouwers, Jeroen               Titel: Client E. Busken (Literaire roman)                           Pagina’s: 264  

Beschrijving:. 

Het personage Busken is een grumpy old man on speed.'  

In "Cliënt E. Busken' van Jeroen Brouwers zit de hoofdpersoon vastgegord in zijn rolstoel op de gesloten afdeling van een instelling 

waar hij tegen zijn zin verblijft en denkt, piekert, maalt en bedoelt. Hij zegt niets en misschien is er iets mis met zijn gehoor, maar 

van wat om hem heen gebeurt blijft hij een scherp waarnemer en inwendig voorziet hij zijn medebewoners en het personeel van 

snerpend commentaar. Ongericht wentelen zijn gedachten door elkaar en bewegen zich van verontwaardiging en machteloos 

verzet tegen zijn situatie via troebele herinneringen naar megalomanie. "Cliënt E. Busken' beschrijft een dag van zijn verblijf in de 

psychiatrische instelling. Navrant en hilarisch openbaart zich een warrig geestesuniversum. 

 

   Schrijver: Brink, Lucia van den       Titel: Niemand zoals hij  (Literaire roman)                     Pagina’s: 240   

Beschrijving: 

Niemand zoals hij, de debuutroman van Lucia van den Brink, is een ontroerend verhaal over de reis van een eenzame kleindochter 

op zoek naar haar opa, vol karate en origami.  

Renke heeft haar opa Pieter al een tijd niet gezien als ze opeens pakketjes van hem ontvangt, met post-its, kraanvogels van 

origami en dagboekfragmenten. Pieter is naar Japan vertrokken nadat hij te horen kreeg dat hij lijdt aan de ongeneeslijke 

spierziekte ALS. Waar Renke alle tijd van de wereld heeft, weet hij dat zijn dagen geteld zijn. Hij probeert er het beste van te 

maken en wil karatetraining volgen bij zijn vriend Yamada. Doordat hij langzaamaan afscheid moet nemen, krijgt de schaduwzijde 

van zijn persoonlijkheid soms de overhand. Op die momenten schrijft hij in zijn dagboek.  

Als Renke haar baan verliest, reist ze haar opa achterna in een ultieme poging hem echt te leren kennen. In Nederland was ze 

voortdurend bezig haar leven te delen op haar blog en via social media, maar tijdens haar reis komt ze erachter dat niet alles te 

delen valt. Hoe graag ze dat ook zou willen. 

 

 

   Schrijver:  Burgers, Eva                   Titel: Complot                                      Pagina’s: 240 
Beschrijving: 

De 18-jarige Abby is diep ongelukkig. Want wat moet je met een moeder die vreemdgaat en een vader die op Tinder zit? Ze besluit 

samen met hartsvriendin Jane een weekje naar Londen te gaan. Omdat het recherchebureau waar Abby stage loopt, bezig is met 

het opsporen van een criminele organisatie die werkt vanuit een Londens hotel, besluit Abby bij dat bewuste hotel te boeken. Maar 

of dat zo verstandig is? 
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  Schrijver: Cazemier, Caja        Titel: Roes (Young Adult)                                                  Pagina’s: 192  

Beschrijving: 

Eigentijds jongerenboek over drinken, blowen en lachgas, en het effect daarvan op je leven.  

Het leven is een feestje dat gevierd moet worden, vinden Lola, Yvar en hun vrienden. En dat doen ze dan ook: met drinken, blowen 

en soms ook met een ballonnetje lachgas. Lang leve de lol! Maar ze komen er ook achter dat brak zijn niet zo handig is als je een 

proefwerk moet leren. En dat het niet fijn is om tegen je ouders te liegen. Ieder voor zich moeten ze bepalen wat ze ervoor 

overhebben om erbij te horen. 

 Schrijver:  Chabot, Sebastiaan              Titel: De slaap die geen uren kent  (Literaire roman)       Pagina’s: 280   

Beschrijving: 

"De slaap die geen uren kent' van Sebastiaan Chabot gaat over vier generaties binnen één familie die ieder op hun eigen manier 

verlangen iets gedenkwaardigs te doen, uit angst niet te worden herinnerd. 

Kurt Kuschfeld, eenenvijftig jaar en wandelstokgelukkig, besluit dat zijn leven erop zit. Als straatlichtbewaarder werkte hij de laatste 

jaren 's nachts, ongezien. In wat de laatste uren van zijn bestaan lijken, vraagt hij zich af welke levens hij heeft laten liggen. Drie 

generaties later. Victor en Benjamin Kuschfeld groeien op in Den Haag, aan zee. In de hal van het huis hangt het portret van hun 

overgrootvader. Vooral Victor is bang voor het gezicht in het masker van verf, en als zijn schoolvrienden komen spelen besluit hij 

het in de tuin te verbranden. Ze hebben echter geen idee wat ze daarmee in gang zetten; de familiegeschiedenis blijkt losse 

heupen te hebben. 

 Schrijver: Chabot, Splinter        Titel: Confettiregen                                                             Pagina’s: 344  

Beschrijving: 

CONFETTIREGEN is een prachtig, ontwapenend en ontroerend verhaal over een jongen genaamd Wobie die opgroeit in een 

warme en veilige omgeving. Als in een sprookjeswereld. Eenmaal op school komt hij erachter dat zijn enthousiasme volgens 

sommigen gekooid moet worden, dat sommige kleren alleen voor meisjes bestemd zijn en dat verliefdheid ingewikkelder is dan een 

hartje tekenen. 

Aan de hand van drie bepalende ontmoetingen in zijn jeugd, komt Wobie steeds meer over zichzelf te weten. Naarmate hij ouder 

wordt ontdekt hij langzaam maar zeker dat hij anders is dan zijn broers, anders dan zijn meeste klasgenoten, anders dan wie hij 

dacht te zijn. Anders dan wie hij wilde zijn. Langzaam sluipt er een grijze mist in zijn leven, en begint hij iets te ontdekken dat eerst 

genegeerd, vervolgens gevreesd, maar uiteindelijk gevierd wordt. Dit boek is een dagboek van die worsteling en die zoektocht. 

CONFETTIREGEN is niet alleen een geweldig verhaal om te lezen maar ook een belangrijk boek dat verschillende generaties 

herkenning zal geven en verschillende generaties zal raken. 

 Schrijver: Dijk, Willemijn van Titel: Het wit en het purper (Literaire roman)                       Pagina’s: 304  

Beschrijving: 

Pallas belandt op jonge leeftijd als slaaf in Rome, en na jarenlange dienst bij een rijke weduwe krijgt hij zijn vrijheid. Zijn ster stijgt 

tot ongekende hoogte en uiteindelijk vindt hij zijn weg naar het hof van regerend keizer Claudius. De vindingrijke Pallas ziet kans 

om door te dringen tot de kleine kring van adviseurs van de keizer. Zijn besluit om het gevaarlijke spel van hoge politiek aan het 

Julisch-Claudische hof te spelen maakt de weg naar de top van de macht vrij, maar tegen welke prijs? 
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  Schrijver: Enter, Stephan                  Titel: Pastorale (Literaire roman)                                       Pagina’s: 288   

Beschrijving: 

De 20-jarige Louise keert in de zomer van 1985 terug naar haar ouderlijk huis, een landgoed op de Veluwe. Woede over haar 

gereformeerde opvoeding maakte haar tot overtuigd atheïst. Desondanks merkt ze nu dat ze ook plezierige herinneringen heeft. 

Haar jongere broer Oscar is niet zo opstandig, maar kijkt wel uit naar een leven in de grote wereld. Beiden beleven deze zomer een 

kortstondige vriendschap: Louise met Maarten, de zoon van de nieuwe dominee, Oscar met zijn Molukse klasgenoot Jonkie, wiens 

zus Dona veel indruk op hem maakt. Oscar wordt zich zo bewust van de Molukse gemeenschap in het dorp en de frustraties die 

daar leven. Met veel aandacht voor de psychologie van zijn personages en prachtige sfeer- en natuurbeschrijvingen roept Enter in 

zijn zeer precieze stijl een zomer op waarin veranderingen zich aankondigen. Louise en Oscar zullen aan een nieuwe levensfase 

beginnen, het in verval rakende landgoed zal verkocht worden, het dorp zal geleidelijk veranderen. 

 

  Schrijver: Essen, Rob van      Titel: De goede zoon (Literaire roman)                                Pagina’s: 379    

Beschrijving: 

De goede zoon is een bijzonder boek. Het verhaal speelt zich af in de toekomst. De toekomst waarin we niet meer hoeven werken 

en we allemaal een basisinkomen hebben. De Robotisering is ingetreden en we doen gewoon nog boodschappen bij de Albert 

Heijn. Kort nadat hij zijn moeder heeft begraven gaat de verteller (we komen er niet achter hoe zijn naam is) op reis met Lennox, 

een oud-collega. Ze gaan op weg naar Bonzo, een man waar ze in het verleden mee gewerkt hebben op het archief. De verteller 

weet het ware doel van de reis niet. 

Langzamerhand, na veel herinneringen en vreemde gebeurtenissen, komt de lezer erachter wat er aan de hand is en waar de reis 

naar toe gaat. Een thriller is het niet, het is een wonderbaarlijke reis met veel humor, ironie en emotie. 

 Schrijver: Jansen, Sophie         Titel: Volg me (Young Adult)                                                  Pagina’s: 144    

Beschrijving: 

Ik heb afkickverschijnselen. Ik krijg geen likes. Er wordt niet over me gesproken. Of nou ja, over anderen eigenlijk. Het draait even 

niet om mij. Ik open mijn mailbox: leeg. Ik had nooit gedacht dat ik me in de vakantie zou gaan vervelen. Ik kan niet wachten tot het 

geluid van de zoemer weer het startsein van het nieuw schooljaar aangeeft. Eindelijk weer in mijn veilige wereld. De wereld die ik 

beheer. Ik bepaal wie er speelt. Ik trek aan de touwtjes. Ze hebben geen idee wie ik ben… 

   Schrijver: Jong, Oek de                     Titel: Zwarte schuur (Literaire roman)                                Pagina’s: 496    

Beschrijving: 

Zwarte schuur van Oek de Jong is een roman over leven met trauma en de verwerking ervan, over de vrouwen die Maris in de loop 

der jaren confronteren met zichzelf en over de kracht van een grote liefde.  

Op zijn negenenvijftigste heeft schilder Maris Coppoolse een overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam. De 

internationale pers schrijft erover, het publiek stroomt toe. Maris staat op het toppunt van zijn roem. In de coverstory van een 

weekblad wordt de bron van zijn obsessieve werk blootgelegd: een misdaad die hij op zijn veertiende beging. Niemand in zijn 

omgeving is hiervan op de hoogte. Zijn vrienden en bekenden zijn geschokt. Alles begon in een zwart geteerde schuur op een 

eiland. Dit is het verhaal van een leven dat door één enkele, catastrofale gebeurtenis wordt getekend. Maris Coppoolse heeft 

"levenslang'. 
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   Schrijver: Kollaard, Sander     Titel: Uit het leven van een hond (Literaire roman)                 Pagina’s: 192   

Beschrijving: 

Uit het leven van een hond beslaat een zaterdag uit het leven van Henk van Doorn, 56, IC-verpleegkundige, alleenstaand. Hij 

wordt wakker, ontbijt, laat de hond uit, doet boodschappen. Het wordt allesbehalve een doodgewone zaterdag als Henks hond ziek 

blijkt. Het dier zal sterven, niet vandaag of morgen, maar binnen afzienbare tijd. Dat gegeven gaat als een sleepnet over de bodem 

van de dag en haalt de gebruikelijke gedachten boven: dat de tijd maar één richting kent; dat we zo kwetsbaar zijn; dat we zo 

eenzaam zijn, hoeveel liefde we ook vinden.  

Henk heeft het grote talent om uit een acuut besef van sterfelijkheid een krachtig carpe diem te putten: leef het leven ten volle. En 

dat maakt Uit het leven van een hond tot het tegenovergestelde van een verdrietig boek. Aan het eind van de dag zien we Henk, in 

helderziende dronkenschap, met zijn hond op de bank. Wat was dit voor een dag? Een reinigende ervaring? Een catharsis? Nee, 

het was simpelweg een dag, tijd die voorbijging, het leven dat werd geleefd. 

  Schrijver: Koolwijk, Pieter         Titel: Gozert                                                                     Pagina’s: 256   

Beschrijving: 

Ties heeft een probleem. Tenminste… dat vinden de meeste mensen. Ties vindt dat niet: hij heeft een vriend. Gozert. De tofste, 

leukste, stoerste, coolste vriend die je je kunt voorstellen. Alleen is Ties de enige die Gozert ziet en hoort. En de plannen van 

Gozert zijn zo fantastisch dat Ties erdoor in moeilijkheden komt… Ties' ouders willen dat Gozert verdwijnt en nemen een 

ingrijpende beslissing. Maar Ties wil helemaal niet van Gozert af. Wat moet hij doen? 

 Schrijver: Krake, Frank                        Titel: Hannelore                                                             Pagina’s: 480   

Beschrijving: 

Hannelore groeide vanaf haar derde op in de sekte "Gemeente Gods', waar haar ouders actief lid van waren. Het leven speelde 

zich grotendeels af binnen de muren van een oud klooster in Nederland. Vijftien jaar lang werd ze gehersenspoeld en leefde ze in 

haar eigen wereld. De charismatische en zichzelf "Profeet 'noemende sekteleider Sipke Vrieswijk voerde met zijn partner Aagje 

een waar schrikbewind. Niemand was veilig. Toen het einde nabij leek "ontvoerden' ze Hannelore naar Israël, Zweden en Cyprus. 

Na jaren gevangenschap, drank en drugs bevrijdde de politie haar, tegen haar eigen wil. Een internationale klopjacht op Vrieswijk 

begon. Vanaf dat moment begon ook pas haar echte strijd. Het gevecht om opnieuw te leren leven, weer Hannelore te worden in 

een vrije wereld. Met vallen en opstaan wist ze die strijd uiteindelijk te winnen. Nu leidt Hannelore (42) een gelukkig leven met haar 

grote liefde en vier kinderen en hoopt ze een voorbeeld te mogen zijn voor velen. Hannelores verhaal lijkt wellicht op een bizar 

incident, maar niets is minder waar. Anno 2020 zijn er alleen al in Nederland meer dan 80 sektes actief, met zo'n tienduizend 

volgelingen. 

   Schrijver: Oord, Steffie v.d.                   Titel: De gebroeders B.  (Historische roman)                Pagina’s: 392    

Beschrijving: 

Als de respectabele jonge weduwe Marianne in 1798 trouwt met een van de gebroeders B., weet ze nauwelijks iets van de 

beruchte tweeling. Frans en Jan Bosbeeck kunnen niet met en niet zonder elkaar, en worden gezocht voor diefstal en overvallen – 

tot ver over de grens. Ze worden rijk, maar zijn ook naarstig op jacht naar maatschappelijk aanzien. Wie zijn de Antwerpse 

gebroeders B.? Marianne ondervindt het aan den lijve in Den Bosch. En dan is er nog Rebecca, de dochter van het oude 

bendehoofd, die niet rust voordat ze heeft gekregen waar ze recht op heeft. 
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  Schrijver: Loo, Bart van                        Titel: De Bourgondiërs                                               Pagina’s: 560     

Beschrijving: 

De Bourgondiërs vertelt de geschiedenis van de vroege Nederlandse eenwording. Het is een wonderlijk relaas van ontbolsterende 

steden, ontwakend individualisme en uitstervende ridderidealen. Van schizofrene koningen, doortastende hertogen en geniale 

kunstenaars. Terwijl de Bourgondische hertogen met veldslagen, huwelijken en hervormingen de versnipperde Lage Landen tot 

één geheel smeedden, ontstonden onder hun impuls de onvergetelijke werken van Klaas Sluter, Jan van Eyck en Rogier van der 

Weyden. Bart Van Loo's even spannende als leerrijke verkenning van de middeleeuwen groeit gaandeweg uit tot een wervelende 

cultuurgeschiedenis. Meeslepend en erudiet vertelt hij waar wij vandaan komen. 
 

 Schrijver: Middendorp, Peter          Titel: Jij bent van mij (Literaire roman)                      Pagina’s: 304     

Beschrijving: 

Op een nacht vergrijpt Tille Storkema, een jonge boer en vader van twee kleine kinderen, zich bij een fietspad aan een zestienjarig 

meisje uit het dorp. De volgende ochtend wordt zij naakt en levenloos teruggevonden in een weiland. Dertien jaar zal het duren 

voordat Tille eindelijk wordt gepakt en de waarheid met kracht zal doordringen tot de wereld, het dorp, zijn vrouw, zijn kinderen. 

Dertien lange jaren blijft Tille gewoon een boer, een echtgenoot en een vader. Tot aan het einde probeert hij een goede vader voor 

Suze te zijn, zijn kleine meid. Maar er komt steeds meer druk op hem te staan. Het dorp smeedt zich wild aaneen tegen de 

vermeende daders uit het asielzoekerscentrum. Tille wordt geplaagd door ontwrichtende herinneringen. Onder zijn ogen bereikt zijn 

dochter Suze de leeftijd van zijn slachtoffer. 

 

  Schrijver: Nieuwenhof, Juultje v.d.          Titel: After dark                                             Pagina’s: 176    

Beschrijving: 

Een megaspannende thriller voor jongeren waarin en spel met mobieltjes gierend uit de hand loopt. 

In After dark, die nieuwe megaspannende thriller van Juultje van den Nieuwenhof (o.a. bekend van Check-out en Delete) loopt een 

spel met mobieltjes gierend uit de hand. Spannender dan dit krijg je het niet!  

Paula nodigt haar vriendengroep uit voor een logeerpartijtje. Ze woont met haar moeder en stiefvader in een oud vervallen 

kunstenaarshuisje in een groot park, waar het 's avonds verlaten en stikdonker is. Paula's beste vriendin, Saskia, komt niet 

opdagen en Paula maakt zich zorgen. Intussen stelt een van de vrienden voor een spelletje te spelen: alle mobieltjes moeten op 

tafel en elk berichtje dat binnenkomt moet hardop voorgelezen worden. Wat begint als een onschuldig spel, ontspoort algauw in 

een ongekend drama dat de gruwelijke reden achter Saskia's verdwijning aan het licht brengt… 

  Schrijver: Nieuwierra, Anya                      Titel: Het bloemenmeisje (Literaire thriller)              Pagina’s:  384   

Beschrijving: 

Nina ontmoet haar tweelingzus voor het eerst op 43-jarige leeftijd. Als die zus vervolgens verdwijnt, komt ze op het spoor dat haar 

uiteindelijk naar de moordenaar van haar moeder zal brengen. 

Het bloemenmeisje van Anya Niewierra is een zinderende psychologische thriller over moederschap, verraad en menselijk 

onvermogen. 

De 43-jarige Franse kruidenarts Nina Fleurie leidt een teruggetrokken bestaan in de Pyreneeën. Haar afgezonderde leven 

verandert wanneer zij bezoek krijgt van een Nederlandse vrouw. Deze Théa Wanders blijkt haar tweelingzus, van wie zij als baby 
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werd gescheiden. 

Théa had een gelukkige jeugd in Maastricht terwijl Nina tot haar veertiende door haar moeder Mia werd verstopt in de desolate 

Pyreneeën. Hier schiep de gevoelloze Mia een eigen religie en leerde Nina dat mensen Duivels zijn. 

Als haar moeder vervolgens wordt vermoord, wordt de verwilderde Nina gevangen en meegenomen naar de bewoonde wereld, 

waar ze nooit écht aardt. Pas met de komst van haar tweelingzus voelt Nina zich voor het eerst verbonden met een mens. Maar 

dan verdwijnt Théa. De wanhopige Nina start een zoektocht die leidt naar het bizarre verleden van haar moeder én haar moeders 

moordenaar… 

  Schrijver: Pauw, Marion                             Titel: Stief (Jeugdthriller)                                         Pagina’s: 96 

Beschrijving: 

De vijftienjarige Kiki woont bij haar moeder, Sigrid. Haar ouders zijn twee jaar geleden gescheiden en haar vader heeft inmiddels 

een nieuwe vriendin en een baby. Haar moeder heeft de breuk nog niet verwerkt. Kiki doet er alles aan om haar op te vrolijken. Als 

ze iets leuks met vriendinnen gaat doen, houdt ze zelfs dat geheim om haar moeder niet te kwetsen. Ook met haar vader heeft ze 

om die reden weinig contact. Als haar moeder een nieuwe vriend krijgt, wordt het weer gezellig in huis. Johan is altijd vrolijk en 

verwent Kiki en haar moeder met cadeautjes en leuke uitstapjes. Johan zegt dat hij in auto's handelt, maar Kiki komt er per toeval 

achter dat hij niet de waarheid spreekt. Wat moet ze met deze informatie, nu haar moeder eindelijk weer gelukkig is? 

 

   Schrijver: Peeters, Elvin            Titel: Wij (Literaire roman)                                                 Pagina’s: 171  

Beschrijving: 

Acht jongeren ontdekken tijdens een zomer hoe machtig hun lichaam is. Het vriendengroepje trekt naar een viaduct voor een 

onschuldig expiriment. Ze spelen, manipuleren, hoereren. Zelfs wanneer een van de meisjes de steeds verdergaande, perverse 

experimenten niet overleefd, biedt de normloosheid houvast. Tot ook die gaat vervelen.  

  Schrijver: Posthumus, Ilona        Titel:  Breekpunt (Young Adult)                                       Pagina’s: 172   

Beschrijving: 

De steun van je allerbeste vriendin kan de wereld betekenen in je tienerjaren. Zeker voor de vijftienjarige Justin. Nadat zijn vader 

plotseling overlijdt, blijft hij achter bij zijn moeder, met wie het contact slecht is. Bovendien wordt hij door zijn stiefvader mishandeld. 

Gelukkig is zijn overbuurmeisje en beste vriendin Isabel er altijd om hem te steunen. Ze overtuigt hem dat hij de hulp moet 

accepteren die zo hard nodig is. De meeslepende, opbloeiende liefdesrelatie tussen deze twee beste vrienden staat centraal in een 

Young Adult die bewijst dat vriendschap altijd sterker is. 

  Schrijver: Reps, Olivier                    Titel: De dag die nooit komt (Young Adult)                Pagina’s: 173  

Beschrijving: 

Elias is een in zichzelf gekeerde puber van 17. Hij vertelt in een flashback hoe hij terecht is gekomen in de uitzichtloze positie 

waarin hij zich aan het begin van de roman bevindt. Het eerste deel van zijn verhaal gaat over hemzelf, over zijn agressieve 

neigingen en driftbuien. Daarna is er een stuk over zijn zus Evi, over haar ziekte en de uiteindelijke amputatie van haar 

rechterbeen. Vervolgens vertelt hij over Polly, zijn hartsvriendin en over hoe ze tragisch verongelukt. Zijn verhaal eindigt met de 

oeddeels mislukte zelfmoord van zijn zus Evi. Elias trekt uit dit alles de volgens hem onvermijdelijke conclusie. Vorm en inhoud van 

de roman protesteren tegen het idee van keuzevrijheid. 
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  Schrijver: Rueb, Thomas                    Titel: Laura H. (Literaire roman)                                         Pagina’s: 538   

Beschrijving: 

In de zomer van 2016 wordt buiten het kalifaat van Islamitische Staat een jonge vrouw aangetroffen, rennend door de woestijn met 

twee kleine kinderen. Ze heet Laura, zegt ze, en ze komt uit "Sweet Lake City'. Ze is ontsnapt, huilt, wil naar huis. Terug naar 

Zoetermeer – waar haar vader wacht, die een reddingsactie had opgezet met schimmige privémilitairen. 

Op Schiphol wordt Laura gearresteerd. Ze zou zijn gestuurd door IS om een aanslag te plegen. En waar is Ibrahim, de knappe 

jihadist voor wie ze alles opgaf? Laura uit Zoetermeer wordt Laura H., de bekendste Syriëganger van Nederland. 

Thomas Rueb volgde Laura's spoor tot in Irak. Hij reconstrueerde haar bekering, ijzingwekkende leven in het kalifaat en haar met 

vragen omgeven terugkeer. Dit is het verhaal van een meisje dat haar geluk zocht in een nachtmerrie. Van een vader die alles doet 

voor zijn kind. En van een land dat worstelt met de vraag: wanneer ben je een terrorist? 

   Schrijver: Schermer, Marijke           Titel: Liefde, als dat het is (Literaire roman)                pagina’s: 202   

Beschrijving: 

Sev en David ontmoeten elkaar in bed. Geen relatie, spreken ze af. Zij was er nooit erg goed in en hij is na een gelukkig huwelijk 

van twintig jaar verlaten en heeft geen idee meer wie hij is. Behalve hen volgen we Terri, Davids vertrokken echtgenote, hun 

kinderen en Terri's nieuwe vriend. Een speurtocht naar wat het is en hoe het moet: samenzijn, een individu zijn in het collectief van 

het gezin, leven buiten het gebeitelde verband. Schermer grijpt de lezer bij zijn oor en sleurt hem het verhaal door, dicht op de huid 

van haar personages.  

'Liefde, als dat het is' gaat over vele versies van de liefde: puberromantiek, vriendschap, lichamelijke lust, tot-de-dood-ons-scheidt 

en de intensiteit van het moment. Een modern verhaal over een eeuwig onderwerp. 

 

  Schrijver:  Tegenbosch, Budy        Titel: Match (Young Adult)                                                Pagina’s: 224  

Beschrijving: 

'Met Match wil ik een verhaal vertellen over doorzetten, over alles opgeven om dat ene doel te bereiken. Om er dan achter te 

komen dat er één ding nog veel belangrijker is.' Buddy Tegenbosch Vanaf het moment dat Jim voor het eerst op het voetbalveld 

staat, weet hij dat hij er thuishoort. Met succes doorloopt hij de jeugdopleiding van PSV en als hij zeventien is, krijgt hij tijdens zijn 

zomervakantie in Zeeland bericht dat hij eindelijk mee mag op trainingskamp. Voor Jim en zijn beste vriend Jabbar is dit de kans 

om het tot de A-selectie te schoppen. Het is precies waar hij al die jaren zo hard voor heeft getraind. Als zijn klasgenoot Lola ook 

nog langskomt op de camping, kan de zomer niet meer stuk. Maar wanneer ze weer thuis zijn, blijft er van dat geweldige gevoel 

weinig meer over. 

Soms gebeuren er dingen waar je geen vat op hebt. Die je niet verwacht had. Waardoor je even niet meer weet wat je moet doen, 

wie je bent, wat er belangrijk is. Op die momenten heb je iemand nodig, ook al weet je dat zelf misschien nog niet.  

 

  Schrijver: Tex, Charles den         Titel: Verloren vrouw (Literaire roman)                       Pagina’s: 384   

Beschrijving:. 

De jonge Djenna wordt in het holst van de nacht gewond op straat aangetroffen door oplichter Luc. Ze lijdt aan geheugenverlies en 

aanknopingspunten om haar verleden te achterhalen lijken er niet te zijn. Als ze zelf op zoek gaat, blijkt dat ze wordt gezocht. Wie 

is ze? Is ze iemand die ze liever niet wil zijn? Van willoze prooi verandert Djenna in een meedogenloze jager, bijgestaan door Luc. 
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Zij weet niet wie ze is, hij moet zijn ware identiteit geheimhouden. Zij is hypermodern, hij is ouderwets. Zij is onderdeel van een 

geavanceerd systeem, hij houdt zichzelf volledig offline. Samen moeten ze haar opdrachtgever vinden en verslaan zodat zij weer 

zichzelf kan worden. Steeds weer blijkt: er zijn geen good guys meer, alleen nog maar bad guys. En Djenna… 

Razend actueel, vol actie en weergaloos spannend. 

 Schrijver: Veerman, Arielle                  Titel: De langste adem                                                     Pagina’s: 256    

Beschrijving: 

De plotselinge dood van Joost Zwagerman op 8 september 2015 bracht een schok teweeg. Niet alleen bij het brede publiek dat de 

schrijver kende, ook familie en vrienden werden erdoor overvallen. Voor Arielle Veerman, die bijna twintig jaar met hem getrouwd 

was en drie kinderen met hem kreeg, betekende zijn dood na hun scheiding het slot van een jarenlang conflict. 

In De langste adem beschrijft ze de aanzegging van het overlijden, de dagen die erop volgden, het openbare afscheid, de 

begrafenis en ten slotte het bezoek aan het lege huis dat Joost achterliet. Maar ook memoreert ze de beslissende momenten in 

hun relatie: hun vriendschap op de middelbare school, de hereniging in 1991 na haar lange verblijf in het buitenland en hun leven 

samen in Amsterdam. 

 

 Schrijver: Verhulst, Dimitri                Titel: De pruimenpluk (Literaire roman)                             Pagina’s: 151   

Beschrijving: 

Mattis, de ik-figuur in deze korte roman, heeft enkele jaren geleden gekozen voor een eenzaam leven in een onherbergzaam 

gehucht. Juist als hij zichzelf moet toegeven dat hij, "kampioen van de solitude', toch behoefte heeft aan mensen en besluit zijn 

huis te koop te zetten, ontmoet hij de jonge weduwe Elma. Ondanks zijn cynisme ten aanzien van de liefde en de medemens wordt 

Mattis direct verliefd. Er ontwikkelt zich een relatie, maar Mattis merkt dat de overleden echtgenoot van Elma nog niet uit haar 

herinnering is, waardoor ze zich niet helemaal geeft. Zijn jaloezie op een dode brengt Mattis tot daden in de categorie "in liefde en 

oorlog is alles toegestaan'. Onvermijdelijk in Verhulsts universum is dat wanneer het doel bereikt is, de twijfel toeslaat. 

 

   Schrijver: Versteeg, Wytse    Titel: Quarantaine (Literaire roman)                                Pagina’s: 184 

Beschrijving: 

Het beangstigende verhaal van een heel land dat op slot zit en van een cynicus die laat, misschien wel te laat, leert wat 

het betekent mens te zijn. 

Plastisch chirurg Tomas Augustus zit gevangen in zijn huwelijk als hij tot zijn eigen verbazing verliefd wordt op de veel jongere 

Maria. Voor het eerst begint hij te twijfelen aan de leugen die hij leeft, maar net nu hij kans ziet op een nieuw begin, wordt het land 

lamgelegd door een dodelijke en uiterst besmettelijke ziekte. Tomas is een van de weinige overlevenden. 

Verscholen in zijn huis vertelt hij het verhaal van een man die een leven lang niet werd geraakt, en toen plotseling toch. 

 

   Schrijver: Vlugt, Simone van der       Titel: De Kaasfabriek (Literaire roman)                          Pagina’s: 398   

Beschrijving:. 

De kaasfabriek is de nieuwe historische roman van bestsellerauteur Simone van der Vlugt over een moeder en dochter die hun 

plek in een veranderende maatschappij proberen te vinden. 

Amsterdam, 1892. Lydia rouwt om de dood van haar ouders, die kort na elkaar zijn overleden. Ze heeft hun huis in Amsterdam en 
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buitenhuis in Purmerend geërfd. Ondanks het verlies zit ze vol ideeën voor de toekomst en voor het uitvoeren van haar vaders 

plannen: een moderne kaasfabriek beginnen, op stoomkracht en met een hoge productie. Maar als vrouw alleen mag ze geen 

onderneming starten: ze moet samenwerken met een moderne boer uit de omgeving, Huib Minnes. Samen bouwen ze de grootste 

kaasfabriek van Noord-Holland. 

Antwerpen, 1914. Nora, de dochter van Lydia, trouwt met Ralph Reymaekers en het paar vestigt zich in de havenstad. Na een 

ernstig conflict met haar moeder over haar afkomst is Nora blij weg te zijn uit Waterland. Maar dan breekt de Eerste Wereldoorlog 

uit en moeten ze vluchten uit Antwerpen. Hoe zal de toekomst eruit komen te zien voor deze vooruitstrevende vrouwen? 

 Schrijver: Wallis de Vries, Mel            Titel: Zwijg                                                                   Pagina’s: 240   

Beschrijving:. 

Wij zijn de meisjes die het hebben overleefd. Iedereen wil alles van ons weten. Alle gruwelijke details van die avond. Maar we zijn 

bang. Doodsbang dat wij straks aan de beurt zijn. Als we zwijgen hebben we misschien een kans om dit te overleven. Zwijg is een 

verbluffend spannend verhaal. 

 

  Schrijver: Wessel, Gussinke de            Titel: De hoogslaper (Literaire roman)                   Pagina’s: 371 

Beschrijving: 

Ewout Meyster is zeventien en denkt de wereld en het leven begrepen te hebben, en dat zal hij zijn naïeve vriendjes wel eens 

tonen. Verbazen wil hij hen, maar ook de wereld, met zijn "optredens' op straten en pleinen. In gesprekken met zijn vrienden legt hij 

uit hoe je een echte persoonlijkheid wordt, en wat je moet doen om belangrijk te worden en niet "onbenullig' te blijven. Voor Ewout 

is het belang van deze gesprekken erin gelegen dat hij, zichzelf spiegelend aan de "onbenullige' vriend tegenover hem, zijn eigen 

superioriteit oefent en tegelijkertijd bewezen ziet.  

In De hoogstapelaar zien we de terugkeer van Ewout Meyster. In De verboden tuin (1986) probeerde hij de paradijselijke wereld 

van zijn eerste kinderjaren te hervinden. In De opdracht (1995) oefende hij als veertienjarige om populair en indrukwekkend te zijn 

tussen de oudere jongens in het zomerkamp. In De hoogstapelaar waant Ewout zich de situatie geheel meester, maar tegelijkerti jd 

is hij onderhevig aan de krachtige tegenwind van zijn depressies en zijn angsten. 
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