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De koningin van Paramaribo

Geschiedenis

Accord, Clark
Het leven van een Surinaamse vrouw, van haar gloriedagen in de jaren
dertig als gewilde prostituee tot haar armoedige en eenzame oude dag.

Eus

Sociaal

Akyol, Özcan
Een jonge Turkse Nederlander probeert zich staande te houden, thuis
en in de maatschappij.

In Transit

Sciene-fiction

Andel, Margaretha van
In 2275 zijn de vrienden Levya en Rheyn toe aan hun Bezinningsjaar. Ze maken een
illegaal uitstapje naar het reservaat van de aapachtige grauwers. Als ze Aag
ontmoeten, komt de vraag op of de grauwers wel apen zijn.

Hajar en Daan

Algemeen

Anker, Robert
Als een leraar geschiedenis van begin dertig verliefd wordt op een zeventienjarige
Marokkaanse vwo-leerlinge, begint voor hem een ingrijpend leerproces.

Perenbloemen bloeien wit

Algemeen

Bakker, Gerbrand
Na een aanrijding raakt de 13-jarige Gerson ernstig gewond. Zijn drie jaar oudere
tweelingbroers, zijn hondje en zijn vader proberen ieder op hun eigen manier hem
bij dit grote drama te helpen.

Kom hier dat ik u kus

Algemeen

Beeck, Griet op den
De ontwikkeling van een jonge vrouw wordt sterk beïnvloed door haar omgeving.

Oorlog, Roman
Beerten, Els
In het Vlaamse dorp van Ward valt er tijdens de Tweede Wereldoorlog bij een
aanslag op verzetsleden een dode. Wards vroegere vriend Jef beschuldigt hem van
moord. Jef wordt de held, maar is hij dat wel?

Allemaal willen we de hemel

Lopen voor je leven

Sport

Beerten, Els
Noor is achttien maar iedereen vind dat te jong om de marathon te lopen.
Maar Noor is een oertalent, snel als de wind. Maar de reden dat ze zo hard loopt,
achtervolgt haar met iedere stap.

De oesters van Nam Kee

Algemeen

Beijnum, Kees van
Een 18-jarige Amsterdamse gymnasiast, gevlucht naar het vakantiehuis van zijn
ouders in Normandië, blikt terug op zijn leven, een aaneenschakeling van leugens
en bedriegerijen, en op zijn obsessieve liefde voor zijn vriendin.

Marathonloper

Psychologie

Benali, Abdelkader
Autobiografisch relaas van de ervaringen van een marathonloper.

Schuld

Algemeen

Berg, Walter van den
Enkele mensen die aan de zelfkant van Amsterdam Nieuw-West leven, proberen
er iets van te maken, maar slagen daar niet in.

De een zijn dood

Detective

Bernlef
Een oud-rechercheur legt zich toe op het opsporen van erfgenamen om dan
een percentage van de erfenis op te strijken.

Hersenschimmen

Psychologie

Bernlef
Een dementerende man beschrijft zijn steeds groter wordende isolement.

De weg naar het noorden

Sociaal

Baizaz, Naima el
Een werkloze jonge Marokkaan hoopt op een beter leven in Europa, maar zijn
leven als illegaal betekent geen verbetering

Het instituut

Algemeen

Bijlo, Vincent
Autobiografisch getint relaas van het leven van een blinde jongen op een
blindeninstituut in de jaren zeventig.

De tolk van Java

Oorlog, Familie

Birney, Alfred
Een man probeert zijn wrede vader beter te leren kennen die in Nederlands-Indië
is opgegroeid. Winnaar Libris Literatuur Prijs 2017.

Slangen aaien

Psychologie

Boelsums, Mirjam
Een zeventienjarig meisje raakt betrokken bij de moord op een leraar en belandt
in een jeugdinrichting.

Erik of het kleine insectenboek

Dieren, Humor

Bomans, Godfried
Een jongetje beleeft allerlei avonturen in de insectenwereld, waar niets
menselijks vreemd is.

Alleen met de goden

Algemeen

Boogers, Alex
Een jongen groeit op in een asociale omgeving maar weet ondanks zijn afkomst
toch een hoopvolle toekomst te creëren.

De bende van Jan de Lichte

Historie

Boon, Louis Paul
In het achttiende-eeuwse Vlaanderen terroriseren een man en zijn bende,
bestaande uit landlopers en dieven, het land.

Alles of niets

Algemeen

Boudou, Khalid
Melle is verslingerd aan online pokeren. Op aandringen van zijn oom begeeft hij
zich ook in illegale casino's, waarna hij bekneld raakt in het criminele circuit.

Iedereen krijgt klappen

Sociaal

Boudou, Khalid
Taha wil iets van zijn leven maken. Maar door een ongeluk ziet hij zijn mooie
bokscarrière in rook op gaan. Hij raakt betrokken in een oorlog tussen
twee drugsbendes.

Pizzamaffia

Algemeen

Boudou, Khalid
Bram en zijn neef Haas werken vaak in de pizzeria van hun ouders. Door
een ruzie stappen Brams oom en neef op en beginnen 'n eigen pizzeria.
Er barst een ware pizza-oorlog los

Het schnitzelparadijs

Algemeen

Boudou, Khalid
Een veelbelovende jonge Marokkaan neemt een baantje als afwashulp in een
restaurant, waar hij veel verschillende types ontmoet.

De belofte van Pisa

School, Sociaal

Bouzamour, Mano
Samir (15, ik-figuur) worstelt met zijn leven in twee werelden: zijn traditionele,
eenvoudige Marokkaanse familie en de elitaire Amsterdamse school waar hij een
vwo-opleiding volgt.

Zwaartekracht

School

Boter, Iris
De intelligente, eenzame Maren (16) weet het zeker: haar filosofieleraar Ole en zij
horen bij elkaar. Om de aandacht op zichzelf te vestigen, schept Maren een nieuwe
versie van zichzelf: Lila.

Als de olifanten vechten

Politiek

Bracke, D.
Isaac (15 jaar) maakt samen met zijn vriend deel uit van het Lord Resistance Army.
Hij probeert de wreedheden van dit rebellenleger te overleven, dat vooral uit
kinderen en jongeren bestaat en tegen het regeringsleger van Oeganda vecht.

Post voor mevrouw Bromley
Brijs, S.

Psychologie,
Oorlog

Twee Engelse jongens staan in 1914 heel verschillend tegenover actieve
deelname aan de oorlog.

De kleine blonde dood

Algemeen

Buch, Boudewijn
Autobiografisch getint relaas over zijn door de oorlog getraumatiseerde vader en
over het jonggestorven zoontje van de schrijver.

Het Morelli principe

Thriller

Burgers, Laura
Als Adam (16) een gevangene interviewt voor de schoolkrant, hoort hij
over een ramp die in Nederland gaat plaatsvinden. Samen met zijn
klasgenote Wicky probeert hij dit te voorkomen
Psychologie
Cazemier, Caja
Na een avondje stappen wordt Ties (16) in elkaar geslagen door een groep jongens.
Het lijkt of alleen zijn verwondingen moeten genezen om zich beter te voelen,
maar dan merkt hij dat hij niemand meer vertrouwt

Knalhard

Voor een verloren soldaat

Roman

Dantzig, Rudi van
Autobiografisch relaas van het verblijf in de Tweede Wereldoorlog van een
Amsterdams jongetje bij een Fries gastgezin en van diens (homo-)seksuele
inwijding door een Canadese soldaat.

De tranen van Kuif den Dolder

Sport, Humor

Dijkshoorn, Nico
De verdwijning van de misschien wel beste voetballer van Nederland is voor
alle betrokkenen een raadsel.

Indische duinen

Roman

Dis, Adriaan van
Bij zijn zoektocht naar zijn wortels leert de zoon uit een Indisch repatriantengezin
zijn familie waarderen.

Nathan Sid

Algemeen

Dis, Adriaan van
Autobiografische schetsen over een kleine, gevoelige jongen. Schoolherinneringen
van een schrijver.

Tikkop
Dis, Adriaan van

Psychologie,
Sociaal

Een Zuid-Afrikaanse en een Nederlandse man, veertig jaar geleden betrokken bij
het verzet tegen de Apartheid, halen hun banden weer aan.

Een hart van steen

Psychologie

Dorrestein, Renate

Een 37-jarige zwangere patholoog-anatoom wordt achtervolgd door de
dramatische gebeurtenissen in haar jeugd na de geboorte van een zusje.

Het duister dat ons scheidt

Psychologie

Dorrestein, Renate
Als in een aanvankelijk gelukkig gezin de moeder veroordeeld wordt voor moord,
heeft dat grote gevolgen voor het zesjarige dochtertje.

Verborgen gebreken

Algemeen

Dorrestein, Renate
Tijdens een vakantieverblijf van een gezin in Schotland komt een lawine van
schokkende gebeurtenissen los.

Zolang er leven is

Roman

Dorrestein, Renate
De traditionele vakantie van een vriendinnenclubje neemt een onverwachte
wending.

Odysseus, een man van verhalen
Dros, Imme

Non-fictie,
siso 862

Navertelling van het klassieke verhaal over Odysseus' omzwervingen na de
Trojaanse oorlog.

Latino King

Algemeen

Dumon Tak, Bibi
Drugsdealer Castel (18) belandt na een mislukte cocaïnesmokkel in 'n gevangenis
in de Dominicaanse Republiek. Hij probeert er te overleven. Als het hem via
advocaten niet lukt vrij te komen, besluit hij te ontsnappen.

De held

Thriller

Durlacher, Jessica
Nadat de joodse vader van een vrouw is overleden, worden zij en haar gezin
slachtoffer van een aanranding en een nachtelijke gewapende overval.

De thuiskomst
Enquist, Anna

Historie,
Biografie

Het leven van Elizabeth Batts (1741-1835), de vrouw van de beroemde
ontdekkingsreiziger James Cook.

Het geheim

Psychologie

Enquist, Anna
Een man komt op het spoor van een vroegere geliefde, een pianiste wier leven
door een geheim getekend is.

Tralievader
Friedman, Carl

Oorlog,
Psychologie

Een dochtertje beschrijft de invloed op het gezinsleven van het verblijf van
haar joodse vader in een Duits concentratiekamp in de Tweede Wereldoorlog.

Twee koffers vol
Friedman, Carl

Psychologie

Een joodse studente in Antwerpen krijgt als kinderoppas te maken met
antisemitisme.

Dorst

Algemeen

Gerritsen, Esther
Een moeder en een dochter die elkaar lang niet hebben gezien, komen elkaar tegen
op straat. Dan vertelt de moeder dat zij ongeneeslijk ziek is en niet meer lang meer
heeft.

Phileine zegt sorry

Algemeen

Giphart, Robert
Een meisje besluit haar vriend in Manhattan onverwacht op te zoeken en wordt
daar meegetrokken in de wereld van een groep vrijgevochten jonge toneelspelers.

Honolulu King
Psychologie
Goemans, Anne-Gine
Een Indische Nederlander (80jr)die veel heeft meegemaakt tijdens de Japanse
bezetting van Indonesië en de jaren daarna, schokt de leden van zijn
vrijmetselaarsloge, zijn vrienden en familie met een verhaal over moorden
die hij destijds uit wraak heeft gepleegd.
De passievrucht
Glastra van Loon, Karel

Psychologie

Als een man verneemt dat hij onvruchtbaar is, vraagt hij zich af wie de vader is van
het kind van zijn, inmiddels overleden, vriendin

Blauwe maandagen
Grunberg, Arnon

Psychologie

Alcohol en bordeelbezoek vormen de constanten in het eenzame leven van een
jongeman die gelukkig ook over veel humor beschikt.

Oeroeg
Haasse, Hella S.

Algemeen

De grote en natuurlijke vriendschap tussen een Europese en een Indonesische
jongen, samen opgroeiend op een theeplantage, kan door verschillende voorvallen
niet stand houden.
De kroongetuige
Hart, Maarten ‘t

Detective,
Psychologie

Een Leidse farmacoloog en zijn echtgenote wier huwelijk door kinderloosheid
wordt bedreigd, raken betrokken bij de raadselachtige verdwijning van een
jonge vrouw.
Het woeden der gehele wereld
Hart, Maarten ‘t

Algemeen

Autobiografisch getint verhaal dat zich afspeelt in Maassluis, waar in 1956 tijdens
een evangelisatiecampagne een politieagent wordt doodgeschoten.

En we noemen hem

Algemeen

Heemstra, Marjolein
Zoektocht naar het ware verhaal van 'bommenneef', het brein achter een
aanslag op drie 'foute Nederlanders' in 1946.

Op hoop van zegen
Heijermans, Herman

Non-fictie siso
885

Toneelstuk over de misstanden in het Scheveningse vissersleven rond 1900.

Op zee

Psychologie

Heijmans, Toine
Een man keert zijn kantoor de rug toe en zoekt het avontuur gedurende drie
maanden op zee, op zijn zeilboot.

Donderdagmiddag, half vier
Hemmerechts, Kristien

Psychologie

Het dodelijke verkeersongeluk van haar donordochter heeft een grote invloed op
het leven van een vrouw.

Dagen van gras

Algemeen

Huff, Philip
Ben (18) kijkt in een jeugdkliniek terug op zijn door drugsgebruik
ontspoorde leven.

Niemand in de stad

Algemeen

Huff, Philip
Door zijn onderdompeling in het Amsterdamse studentencorps verliest
Philip Hoffman steeds meer zijn greep op de werkelijkheid.

Slaap zacht, Johny Idaho

Politiek

Hulst, Anke
Drie uiteenlopende personages treffen elkaar op een kunstmatig eiland waar
een elite alles en iedereen controleert.

Wees onzichtbaar

Algemeen

Murat, Isik
Een Turkse jongen groeit met zijn zusje op in de Bijlmer in de jaren '80 en '90.

Een verhaal uit de Zonnestad

Algemeen

Janssen, John-Alexander
Als een student in Damascus het meisje van zijn dromen ziet, volgt hij haar en
raakt in de ban van haar en haar familie.

Held van beroep

Algemeen

Jaeggi, Adriaan
Een 15-jarige jongen observeert ironisch en nukkig de vreemde gebeurtenissen
in zijn half-Italiaanse familie.

De laatste gasten

Algemeen

Keulen, Mensje van
In een pension voor kunstenaars blijken eerste indrukken bedrieglijk.

Red ons, Maria Montanelli
Koch, Herman

School,
Psychologie

Een jongen vertelt over zijn treurige leven op een Montessori-school.

Het diner

Algemeen

Koch, Herman
Twee echtparen, onder wie een beoogd minister-president, dineren in een
restaurant om een vergrijp van hun kinderen te bespreken.

Montyn
Kooiman, Dirk Ayelt

Oorlog,
Biografie

Biografie van de Nederlandse kunstenaar (geb. 1924), waarin zijn
oorlogservaringen centraal staan.

Veertig

Verhalenbundel

Kooten, Kees van
Kees van Kooten verbleef twee weken in Grand Hôtel du Bragard in Gérardmer om
eindelijk eens ongestoord te kunnen schrijven. De evergreen Veertig is een
geestig en ontroerend boek over een struikelend mens, vol dromen en illusies.

De renner

Sport

Krabbé, Tim
Autobiografisch verslag van een 137 kilometer lange bergwielerwedstrijd
in Zuid-Frankrijk.

Een goede dag voor de ezel

Psychologie

Krabbé, Tim
Novelle over een goede moordenaar en de vermoorde onschuld.

Het gouden ei

Thriller

Krabbé, Jeroen
Rex en Saskia zijn samen met vakantie. Als Saskia op raadselachtige wijze
verdwijnt bij een benzinestation, gaat Rex naar haar op zoek.

Marthe Jacobs

Psychologie

Krabbé, Jeroen
Een dichter die bekend werd door een jeugdgedicht, denkt terug aan het meisje
dat de inspiratiebron was.

Soldaten huilen niet
Kromhout, Rindert

Historisch,
Oorlog

Quentin, neefje van Virginia Woolf, groeit op in de jaren twintig en dertig van de
vorige eeuw. Nadat zijn broer Julian een familiegeheim heeft ontdekt, vertrekt
hij om mee te vechten in de Spaanse Burgeroorlog.

Kroonsz

Sciene-Fiction

Kunst, Marco
Amsterdam, 1670. Wessel Kroonsz wordt betrokken bij een belangrijk maar
levensgevaarlijk onderzoek van zijn vader, die arts is. Eeuwen later, in 2013, ontmoet Pink een mysterieuze jongen. Hij heet Wessel Kroonsz. Wat wil hij van haar?
Bizar
Algemeen
Kuypers, Sjoerd
Sallie Mo (13) mag drie maanden niet meer lezen van Dr. Bloem. Daarom gaat ze
een dagboek bijhouden over haar verovering van Dylan, op wie ze verliefd is. Maar
alles loopt in de vakantie zo uit de hand, dat ze het niet meer durft op te schrijven.

Mama Tandoori
Kwast, Ernest van der

Humor,
Algemeen

Ernest groeit op in een gezin dat wordt overheerst door zijn excentrieke moeder
van Indiase afkomst.

Kartonnen dozen

Algemeen

Lanoye, Tom
In een scholier bloeit langzaam een liefde op voor een school- en seksegenoot.

1953

Algemeen

Launspach, Rik
Tijdens de Watersnoodramp in 1953 raakt een ongehuwde moeder haar baby kwijt.

Gebr.

Algemeen

Lieshout, Ted van
Na de dood van zijn jongere broer Maus behoedt de 16-jarige Luuk diens dagboek
voor verbranding, waardoor hij erin kan lezen en zelfs schrijven. Zo leert hij zijn
broer, maar ook zichzelf beter kennen.

De hemel van Heivisj

Oorlog

Lindelauf, Benny
Fing Boon, dochter uit een groot, arm eenoudergezin in Zuid-Limburg, kan goed
leren. Toch moet ze aan het werk bij een rijke familie. Als de oorlog uitbreekt,
wordt het gezin Boon hard getroffen.

Isabelle

Thriller

Loo, Tessa de
Isabelle is ontvoerd door de lelijke en door iedereen gemeden Jeanne Bitor, die
zich voorneemt de schoonheid van Isabelle te verwoesten door haar te laten
verhongeren. Dan veranderd er iets tussen de vrouwen. Of is die slechts schijn?

De tweeling

Psychologie

Loo, Tessa de
Twee bejaarde tweelingzusters die in hun kindertijd gescheiden werden,
vertellen elkaar hun levensverhaal.

Magnus

Algemeen

Lubach, Arjen
Merlijn wordt verlaten door zijn vriendin. Als er in Zweden vreemde betalingen
worden gedaan met zijn creditcard, gaat hij op onderzoek uit.

Hoe duur was de suiker

Historisch

Mc Leod, Cynthia
Het leven van slaven en hun meesters op een Surinaamse suikerplantage in
de achttiende eeuw.

Eilandgasten

Psychologie

Meer, Vonne v.d.
Verhalen over de bewoners van een pension op Vlieland, die allen daar hun
problemen proberen te verwerken.

Robinson

Psychologie

Meijsing, Doeschka
Een 17-jarige scholiere raakt, na een verhuizing naar een andere stad en na een
periode van groeiend verdriet en vereenzaming, geïsoleerd in een voor haar
geheel veranderde wereld.

Het bittere kruid

Oorlog

Minco, Marga
De lotgevallen van een joods gezin in Nederland in de Tweede Wereldoorlog

Het is de liefde die we niet begrijpen

Psychologie

Moeyaert, Bart
Drie fragmenten uit het leven van een familie waarin liefde, begrepen en
onbegrepen, en de eenzaamheid die daarvan soms het gevolg is, een grote rol
spelen.

Boy 7

Sciene Fiction

Mous, Miriam
Een 15-jarige Amerikaanse jongen komt bij kennis op een grote, hete
grasvlakte. Hij weet niet wie of waar hij is. Hij besluit hoe dan ook
zijn verleden te achterhalen en zichzelf terug te vinden.

De Nederlandse maagd

Psychologie

Moor, Marente de
In Duitsland ontdekt een 18-jarige Nederlandse schermster in de zomer van 1936
een geheim tussen haar vader en haar Duitse schermleraar.

Los

Sociaal, Politiek

Naegels, Tom
Enkele persoonlijke ervaringen van een journalist maken dat hij heen en weer
geslingerd wordt tussen begrip en afschuw bij de rassenrellen in Antwerpen.

Stiefkind

Algemeen

Noort, Selma
Onderweg naar haar biologische moeder filmt Virginia (15) met haar mobiel hoe
hooligans in de trein een conducteur mishandelen. Een van de daders blijkt de
nieuwe vriend van haar moeder te zijn.

Kinderjaren

Oorlog

Oberski, Jona
Gevoelens en ervaringen van een joodse kleuter, die tijdens de Tweede
Wereldoorlog met zijn ouders enkele jaren in een concentratiekamp doorbrengt.

Het voorseizoen

Algemeen

Pefko, David
Nadat zijn vrouw hem verlaten heeft, raakt een middelbare politierechercheur
in een midlife-crisis.

Rico’s vleugels
Peper, Rascha

Psychologie

De komst van een 14-jarige jongen sticht grote onrust bij een schelpen
verzamelend echtpaar.

Vingers van marsepein
Peper, Rascha

Historie,
Algemeen

Een 18e-eeuws meisje en een hedendaagse jongen raken beiden gefascineerd
door de preparaten van een anatoom.

Bad boys for life

Sociaal

Post, Vrank
Omar (17) en Joost zitten in een jeugdgevangenis. Ze raken bevriend,
maar door een meisje slaat hun vriendschap om in haat. Later zien ze
elkaar weer als Omar Joost en zijn collega's gijzelt.

De arkvaarders
Provoost, Anne

Bijbels,
Algemeen

Re Jana raakt bevriend met de jongste zoon van Noach. Zo maakt ze van dichtbij
de bouw van de ark en de gruwelijke reis na de overstroming mee.

Vallen

Sociaal, Politiek

Provoost, Anne
Door de onzekerheid over het verleden van zijn grootvader raakt Lucas in de ban
van een man met racistische opvattingen.

Birk

Psychologie

Robben, Jaap
Als zijn vader verdrinkt breekt voor jongen een periode aan waarin zijn moeder en
hij door rouw, schuld, verdriet en onmacht steeds verder van elkaar vervreemden.

De ogen van de condor

Politiek

Rood, Lydia
Een vriendin van de 15-jarige Colombiaan Ramiro wordt door
paramilitairen ontvoerd. Hij sluit zich aan bij de guerrillero's van de
FARC met het doel haar te bevrijden.

De zesde mei

Thriller

Ross, Tomas
Na haar vrijlating uit de gevangenis krijgt een jonge milieu-activiste het verzoek
te infiltreren bij haar vroegere collega-actievoerders onder wie Volkert van der G.

Dit is geen dagboek

Psychologie

Sassen, Erna
Ontroerende jeugdroman over een puber die worstelt met de dood van
zijn moeder.

Het fregatschip Johanna Maria
Schendel, Arthur van

Zeeverhaal,
Algemeen

Een zeilmaker heeft lange tijd een onbereikbaar ideaal: het bezitten van een schip.

Muidhond

Psychologie

Schilperoord, Inge
Een jongeman wordt vrijgesproken van een zedenmisdrijf met een kind en is
vastbesloten een beter mens te worden, maar zijn vastberadenheid wordt op de
proef gesteld als hij een nieuw buurmeisje krijgt.

Met mij gaat het goed

Psychologie

Simoen, Jan
Twee stiefbroers schrijven elkaar brieven over de strijd van de een tegen
het HIV-virus en de Kroatische vriendin die de ander krijgt in Italië.

Slecht

Algemeen

Simoen, Jan
De 16-jarige Nathan wacht op het politiebureau tot hij verhoord wordt over het
voorval met zijn ex-vriendin Elke.

Het smelt

Thriller

Spit, Lize
Nadat zij tijdens haar puberteit traumatische gebeurtenissen met twee jongens
heeft meegemaakt, keert een jonge vrouw jaren later terug naar haar geboortedorp
met een plan voor een soort wraak en een blok ijs in de achterbak van haar auto.

Bougainville

Psychologie

Springer, F.
De ervaringen van een ontwikkelingswerker in Bangladesh worden verweven met
fragmenten uit de schriftelijke nalatenschap van de grootvader van een
verdronken collega.

De hondeneters
Sterck, Marita de

Oorlog,
Algemeen

Joppes overgrootvader Tist wordt bijna honderd jaar, maar zijn gezondheidstoestand gaat snel achteruit. Joppe (18jr) besluit om zoveel mogelijk voor
hem te zorgen.

Een-nul voor de autisten

Algemeen

Stoffels, Karlijn
Een meid van vijftien, die sinds kort in een psychiatrisch centrum is opgenomen,
vraagt zich af of het haar ooit zal lukken met haar angsten te leren omgaan.

Cel

Thriller

Tex, Charles den
Een man, die wordt aangehouden voor een dodelijk auto-ongeluk, blijkt niet
eens op de plaats delict te zijn geweest.

J. Kessels, the novel

Humor

Thomese, P.F.
Twee oudere jongeren toeren in een walm van sigarettenrook en countrymuziek
van Tilburg naar de rosse buurt van Hamburg om een precair klusje te klaren.

Dorsvloer vol confetti
Treur, Franca

Kinderleven,
Algemeen

De jonge Katelijne groeit op in een strenggelovig boerengezin in Zeeland.
Omdat ze zich een buitenbeentje voelt vlucht ze weg in fantasie en verhalen.

Underdog
Tromp, Elfie

Psychologie

Een autistische jongeman reist met zijn door een kinderwens geobsedeerde zus
naar Australië op zoek naar erkenning voor de door hen gefokte
Afghaanse windhonden.

De geluksvinder

Politiek

Vendel, Edward van de
De Afghaanse Hamayun (16j) is naar Nederland gevlucht en zit nu in havo 4. Hij wil
filmer worden, maar schrijft eerst een toneelstuk over zijn eigen verleden.

Oliver

Algemeen

Vendel. Edward van de
Olivers’ vader heeft een misstap begaan. Samen met zijn neef gaat Oliver naar een
vakantiehuisje om dat te overdenken. Maar er is meer aan de hand met Oliver.

De helaasheid der dingen

Psychologie

Verhulst, Dimitri
Een jongeman verliest zijn gevoel van verbondenheid met zijn asociale familie
in een Vlaams dorp.

Quarantaine

Psychologie

Versteeg, Wytske
In een land dat is getroffen door een dodelijke epidemie, komt een plastisch
chirurg met een van jongs af aan zelf gecultiveerde mensenhaat tot inzicht over
de zinloosheid van zijn bestaan.

Rode sneeuw in december

Historie

Vlugt, Simone v.d.
Als in Leiden anno 1552 een katholiek meisje verliefd wordt op een jonge lutherse
arts, kan haar vader dit niet accepteren en onterft haar. Na hun huwelijk verhuist
het stel, trouwe aanhangers van Willem van Oranje, naar Breda.

Chatroom

Psychologie

Vreeswijk, Helen
Floor en Marcia komen via internet in contact met een modellenbureau.
Ze worden uitgenodigd voor een fotoshoot. Maar al snel worden ze
gevraagd dingen te doen die ze niet willen. Op waarheid gebaseerd.

Alleen maar nette mensen

Psychologie

Vuijsje, Robert
Een jonge joodse Amsterdammer, die door zijn donkere uiterlijk op een Marokkaan
lijkt, gaat om zich af te zetten tegen zijn Amsterdamse kakkineuze milieu en uit
nieuwsgierigheid op zoek naar zwarte vrouwen, eerst in de Bijjlmer en later in
Amerika.

Ventoux

Algemeen

Wagendorp, Bert
In het leven van een bijna 50-jarige misdaadjournalist en fietser keren zijn vrienden
uit het verleden terug door een uitnodiging om naar Zuid-Frankrijk te komen.

Vals

Thriller

Wallis de Vries, Mel
Abby, Kim, Pippa en Feline, vier vriendinnen uit de eindexamenklas, vieren de
kerstvakantie in de Ardennen en raken ingesneeuwd. De elektriciteit valt uit en
hun mobieltjes hebben geen bereik. Na een ruzie verdwijnt Kim opeens.

De ruimte van Sokolov

Algemeen

Winter, Leon de
Een vooraanstaand ruimtevaartdeskundige uit de Sovjet-Unie raakt in Israël aan
lager wal, maar ziet zijn kansen keren wanneer hij onder bizarre omstandigheden
in aanraking komt met een jeugdvriend.

Gods’ gym

Thriller

Winter, Leon de
Op de dag dat zijn dochter verongelukt, ontmoet een joodse scenarioschrijver in
Hollywood een jeugdvriend die voor de Israëlische geheime dienst blijkt te werken.

Algemeen
Winter, Leon de
In een in 2024 tot schokkende proporties teruggebracht Israël, onherkenbaar veranderd en zwaar beveiligd, rijdt ambulanceman Bram Mannheim zijn diensten. Samen met een vriend werkt hij bovendien aan het opsporen van verdwenen joodse
kinderen.

Het recht op terugkeer

Turks fruit
Wolkers, Jan

Erotisch,
Algemeen

Tragikomische episoden, vol erotiek, dood en ellende, uit de relatie tussen een
kunstenaar en de vrouw die hem verliet.

De garnalenpelster
Yerli, Nilgün

Geschiedenis

Autobiografische verhalen over het leven in twee culturen van de
Turks/Nederlandse cabaretière en columniste.

Na Mattias
Zantingh, Peter

Psychologie

Een jongeman is onverwachts om het leven gekomen, waarna acht personen die
hem kenden, vertellen wie hij was en wat er met hem is gebeurd.

Sonny Boy
Zijl, Annejet van der

Non-fictie
siso 935.2

Levensgeschiedenis van de 19-jarige Surinaamse student Waldemar en een Hollandse getrouwde vrouw (40j), die in 1928 verliefd op elkaar worden, een zoon krijgen (Sonny Boy), een
pension in Scheveningen beginnen en in de WOII Joodse onderduikers in huis nemen.

Vals licht
Zwagerman, Jooste

Psychologie

Een jongeman raakt gefascineerd door het leven van een jonge prostituee.

Historie

Schijnbeweging
Zwigtman. Floortje

De 16-jarige Adrian verdient in het 19e eeuwse Londen zijn brood als
schildersmodel en prostitué, hetgeen tot conflicten leidt.

Historie

Wolfsroedel
Zwigtman, Floortje

Wanneer drie vrienden zich rond 1900 aansluiten bij een roversbende, raken ze
verstrikt in dramatische gebeurtenissen en geweld. Deels gebaseerd op historische
feiten

MIDDELEEUWEN

Beatrijs (hertaling Willem Wilmink)

Siso 872

Oorspronkelijke tekst naast een hertaling in hedendaags Nederlands van de uit de
14e eeuw bekende legende van de kloosterkosteres Beatrijs.

Elckerlijc

Siso 882

Toneelstuk met een opvoedende strekking uit circa 1495, met woordverklaringen
en vertaling in hedendaags Nederlands.

Karel ende Elegast
Slings, H.

Siso 872

Middelnederlands ridderverhaal met woordverklaringen, vertaling in
hedendaags Nederlands en toelichtingen.

Lanseloet van Denemarken

Siso 882

Dijk, H. van
Lanseloet, de kroonprins van Denemarken, verliefd op Sanderijn, een hofdame van
zijn moeder. Deze verzet zich hevig tegen de liefde en zorgt dat Sanderijn het hof
verlaat. Lanseloet sterft uiteindelijk van liefdesverdriet.

Siso 872

Van den vos Reynaerde

Reynaert de Vos wordt voor zijn wandaden voor de rechtbank gedaagd, maar hij
weet zijn - zogenaamd rechtschapen - aanklagers telkens te slim af te zijn.

De reis van Sint Brandaan

Siso 872

Reis van Sint Brandaan : een reisverhaal uit de twaalfde eeuw

Floris ende Blanchefleur

Siso 872

Assenede, Diederic van
Het liefdesverhaal van moslimprins en het christenmeisje.
Berijmde hertaling in hedendaags Nederlands van de 13e-eeuwse oosterse roman.

16- en 18e eeuw

Het journaal van Bontekoe
Ijsbrantz, Willem

Siso 961.1

Hertaling in hedendaags Nederlands van het 17e-eeuwse dagboek van de
Hoornse schipper over zijn reis naar Indië.

De klucht van de koe

Siso 883

Bredero, G.A.
Klucht uit 1612 over een gauwdief, die zijn medespelers op listige wijze een koe
en andere zaken afhandig maakt.
`

19e eeuw

Op hoop van zegen

Siso 885

Heijermans, Herman
Toneelstuk over de misstanden in het Scheveningse vissersleven rond 1900.

Kees de Jongen

Algemeen

Thissen, Theo
Een arme schoenmakersjongen weet met zijn fantasie zijn eenvoudige bestaan
betekenisvol te maken.

VERTALINGEN ALLÉÉN VOOR ONDERBOUW

Slangenkuil

Algemeen

Almond, David
Tijdens de zomer worden Liam (14jr) en Max door een kauw meegelokt naar
een verlaten boerderij, waar ze een baby vinden. Is deze gebeurtenis voorbestemd
of toeval?

20 vragen voor Gloria

Thriller

Bedford, Martyn
Gloria (15jr) wordt verliefd op haar nieuwe klasgenoot Uman. Samen lopen ze weg
van huis. Na vijftien dagen duikt Gloria op en wordt ondervraagd door de politie.
Wat is er gebeurd? En waar is Uman?

Algemeen
Blundell, Judy
Eind jaren veertig, twintigste eeuw. De 15-jarige Evie vertrekt voor een
onverwachte vakantie naar Florida met haar stiefvader en moeder. De vakantie
fiasco en Evie moet kiezen tussen gevoel en verstand.

Ik lieg maar één keer

Oorlog

De jongen in de gestreepte pyama
Boyne, John
In 1943 verhuist Bruno (9), een Duitse jongen, met zijn vader naar een vreemde plek
waar joodse mensen in gestreepte pyjama's achter een hek leven.
Bruno sluit vriendschap met Shmuel, die aan de andere kant van het hek woont.

Algemeen
Broach, Elise
Lucy (14j) en haar zeventienjarige broer Jamie en zijn vriend Kit rijden door een
woestijngebied in de Verenigde Staten als de auto in plotselinge heftige regen iets,
of iemand, raakt. Dat verandert alles.

Dodenrit

Algemeen

Martyn Big
Brooks, Kevin

Na de dood van zijn vader besluit een 15-jarige jongen diens lichaam te verbergen.

De Hongerspelen

serie

Fantasy

Collins, Suzanne
Katniss Everdeen (16j) springt in de bres voor haar jongere zusje wanneer deze
wordt uitgeloot voor de jaarlijkse Hongerspelen. Tijdens de Hongerspelen moeten
24 kinderen op leven en dood strijden in een arena.

Sleutel naar geluk

Algemeen

Dessen, Sarah
Als de moeder van Ruby (17j) er met een nieuwe vriend vandoor gaat, moet Ruby
bij haar oudere zus Cora en haar man gaan wonen.

Jij tegen mij

Algemeen

Downham, Jenny
Karyn (15), dochter van een alleenstaande bijstandsmoeder, beweert verkracht te
zijn door de welgestelde Tom (18). Karyns broer, Mikey, besluit wraak te nemen en
probeert via Toms zus meer over hem te weten te komen.

Alle goede dingen

Psychologie

Fisher, Clare
Een jonge vrouw in een Londense gevangenis maakt een lijst met goede dingen die
ze in haar leven heeft gedaan, om uit te komen voor de misdaad die ze heeft
gepleegd en de realiteit onder ogen te zien.

Ik ben de sterkste

Algemeen

Fascella, Christian
Een 17-jarige jongen woont eind jaren tachtig samen met zijn aan alcohol verslaafde
vader en godvrezende zus in een troosteloos huis in Turijn.
Hij is lomp en onbehouwen. Hij wordt verliefd op de slimme Chiara.

serie
Sciene-fiction
Grant, Michael
Zonder aankondiging zijn alle mensen van vijftien jaar en ouder verdwenen. In de
chaos die ontstaat neemt Sam (14) de leiding, totdat de bende van de kwaadaardige
Caine de stad overneemt.

Verlaten

Een weeffout in onze sterren

Algemeen

Green, John
Hazel (16) weet niet hoe lang ze nog te leven heeft. Vanwege die onzekerheid biedt
ze aanvankelijk weerstand tegen de toenadering van Gus (17), die zelf kanker
overwonnen lijkt te hebben.

Het grote misschien

Algemeen

Green, John
Op een dag verongelukt het meisje Alaska. Volkomen ontredderd probeert de
16-jarige Miles uit te zoeken wat er voorviel en wat zijn aandeel in de
gebeurtenissen was.

Schildpadden tot in het oneindige

Algemeen

Green, John
Aza (16) lijdt aan smetvrees. Ze gaat met haar beste vriendin Daisy op zoek naar een
verdwenen miljonair en komt in aanraking met diens zoon. Maar haar stoornis
zit haar nieuwe gevoelens in de weg.

Algemeen
Haddon, Mark
Christopher (15j ) is een jongen met een vorm van autisme. Hij is in zijn eentje nooit
verder geweest dan het einde van de straat, maar wanneer de hond van de buurvrouw
vermoord blijkt te zijn, begint hij aan een reis die zijn hele wereld
op z’n kop zet.

Het wonderlijke voorval met de hond in de ..

Cold skin

Algemeen

Herrick, Steven
Het leven is rustig en voorspelbaar in het Australische mijnstadje Burruga.
De schijnbare rust wordt drastisch verstoord wanneer op een morgen een jong
meisje vermoord wordt teruggevonden.

Sciene-Fiction

Vrees me

Mafi, Tahereh
Julliete (17j) verblijft in een zwaar bewaakte psychiatrische inrichting. Het Herstel
wil haar speciale 'gave' gebruiken om de totale macht over de wereld te veroveren.
Maar dan krijgt ze een nieuwe celgenoot, die haar de moed geeft om terug te vechten.

Oorlog

Morgen toen de oorlog begon
Marsden, John

Zeven jongeren ontdekken na hun kampeervakantie in Australië dat er in hun land
een oorlog is uitgebroken. Samen proberen ze te overleven en terug te vechten.

Twilight

serie

Griezel

Meyer, Stephanie
Op haar nieuwe school leert Bella (17j) een mysterieuze jongen kennen
op wie ze ogenblikkelijk verliefd wordt.
Hij blijkt een groot geheim te hebben.

Ik ben geen racist

Sociaal

Nillson, Per
De 17-jarige Svenne sluit zich aan bij een rechtse politieke partij. Als het geweld
uit de hand loopt, krijgt Svenne de schuld.

Waar het licht is

Psychologie

Niven, Jennifer
Violet en Finch (17j) ontmoeten elkaar boven op de klokkentoren van school.
Allebei overwegen ze er vanaf te springen. Finch leert Violet opnieuw van het
leven te genieten. Maar lukt hem dat zelf ook?

Tamar

Oorlog

Peet, Mal
Wanneer Tamars opa is overleden, gaat zij uitzoeken waarom hij een aantal merkwaardige voorwerpen aan haar heeft nagelaten. Ze ontdekt het bestaan van een
andere Tamar, een verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Ik mis je, ik mis je!

Algemeen

Pohl, Peter
Wanneer haar tweelingzusje ten gevolge van een ongeluk overlijdt, heeft een
meisje het daar erg moeilijk mee.

Erebos
Avontuur
Poznanski, Ursela
Nick (ca. 16) krijgt de geheime game 'Erebos' in handen. Als je de opdrachten van de
game niet uitvoert, word je uit het spel gegooid. Met alle gevolgen
van dien in de werkelijke wereld...

Oorlog

Haar naam was Sarah
Rosnay, Tatiana de

Een Amerikaanse journaliste doet onderzoek naar de Jodenvervolging in Frankrijk.
Daarbij stuit ze op een geheim van haar schoonfamilie.

Oorlog

Hoe ik nu leef
Rosoff, Meg

Daisy (15) wordt naar familie in Engeland gestuurd. Daar wordt ze verliefd op haar
neef Edmond en beleeft ze een fantastische zomer. Als de oorlog uitbreekt wordt
het huis opgeëist en de familie gescheiden.

Inwijding

Serie

Sciene-fiction

Roth, Veronica
In het Chicago van de toekomst zijn de mensen verdeeld over vijf facties.
Als Beatrice 16 wordt, kiest ze tot schrik van haar familie voor de wrede
Onverschrokkenen. Een keiharde inwijding volgt.

Harry Potter en de steen der wijzen

Serie

Fantasy

Rowling, J.K.
Na de dood van zijn ouders woont Harry Potter in de bezemkast bij zijn zeer
onvriendelijke tante en oom. Op zijn elfde hoort hij dat hij een tovenaar is.

Algemeen
Sachar, Louis
Stanley komt onschuldig terecht in een strafkamp voor criminele jongens die
elke dag een groot gat moeten graven en ontdekt langzaam aan dat dit zware werk
iets te maken heeft met de avonturen van zijn overgrootvader.

Gaten

Antsy does time
Shusterman, Neal
Antsy probeert zijn doodzieke vriend Gunnar te helpen door
hem tijd van zijn eigen leven te geven. Wanneer hij bij
Gunnar thuis komt, merkt Antsy dat er iets niet klopt.

Algemeen

Gesplitst

Sciene-fiction

Shusterman, Neal
Door de invoering van een nieuwe wet kunnen ouders hun kinderen tussen hun dertiende en achttiende jaar opgeven als splitser. Hun lichaam wordt dan uit elkaar
gehaald. Drie van deze splitsers slaan samen op de vlucht.

Algemeen
Shusterman, Neal
Antsy ziet in de onzichtbaarheid van Calvin Schwa een mooie manier om geld te
verdienen. Dit gaat een tijdlang goed, tot de Schwa een keer betrapt wordt.
Dat is het begin van een vriendschap.

The Schwa was here

De Honden

Griezel

Stratton, Allan
Cameron en zijn moeder slaan op de vlucht voor zijn gewelddadige vader. Ze gaan
wonen op een boerderij met een griezelig verleden, waar Cameron steeds verder
in verstrikt raakt.

The Hate U Give

Sociaal, Politiek

Thomas, Angie
Starr Carter (16j) gaat naar een dure particuliere school, maar woont in een arme
wijk vol drugs en straatbendes. Dan is Starr getuige van een schietincident waarbij
haar jeugdvriend Khalil door een agent wordt gedood.

Door het vuur

Algemeen

Valentine, Jenny
Iris (16) heeft twaalf jaar met haar moeder in Amerika gewoond. Doordat ze steeds
branden sticht, moeten ze halsoverkop vertrekken. Terug in Engeland komt ze in
contact met haar zieke vader, met wie ze al snel een nauwe band krijgt.

Mierenkolonie

Algemeen

Valentine, Jenny
De van huis weggelopen Sam (17j) bewoont in zijn eentje een kamertje in Londen.
Hij is het liefst alleen. Bo (10) woont boven Sam. Ze wil vrienden met hem worden
of hij wil of niet.
Zoek
Wahl, Mats

Detective

Een 16-jarige scholier komt op een morgen op school erachter dat niemand
hem ziet en dat de politie onderzoek doet naar zijn verdwijning.

Al het moois is niet verloren

Algemeen

Younge-Ullman, Danielle
Ingrid mag van haar moeder een zangopleiding volgen als ze een bootcamp van drie
weken in de natuur volhoudt. Ingrid komt zichzelf tegen, zowel fysiek als mentaal.

