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Komt een vrouw bij de dokterKluun Rouwverwerking -
lezen voor de lijst 1 -
Kanker - Verfilmd -
Literatuurlijst 4 en 5
havo - 3/4 TL

Autobiografisch getint verslag van hoe borstkanker met dodelijke afloop het leven van een
yuppen-gezin op stelten zet. Hij is een notoir vreemd gaander die zelfs wanneer zijn
echtgenote dodelijk ziek is, niet van andere vrouwen af kan blijven en zelfs een nieuwe
relatie aangaat. Naarmate het einde nadert, kwijt hij zich wel van zijn plichten.

B+

Meisje met negen pruikenStap,S. van der Verfilmd - lezen voor
de lijst 1 -
Kankerpatiënten;verh
alen - Dagboeken en
boeken in
dagboekvorm -
Literatuurlijst 4 en 5
havo - 3/4 TL

Persoonlijk relaas in dagboekvorm van een jonge vrouw over haar leven in het jaar waarin zij
wordt behandeld voor een zeldzame vorm van kanker.
Ze beschrijft haar gang door het medische circuit, de twijfel, angst en wanhoop, maar vooral ook
haar leven als jonge meid, met verliefdheden, uitgaan, vrienden en vriendinnen. Pruiken, tijdens de
chemotherapie aangeschaft, blijken voor Sophie meer dan een noodzakelijk kwaad: ze maken het
haar mogelijk met verschillende aspecten van haar persoonlijkheid te experimenteren.

B+

De reünieVlugt,S. van der Verfilmd - Pesten -
lezen voor de lijst 1 -
Literatuurlijst 4 en 5
havo - Thrillers - 3/4
TL

De aankondiging van een reünie van haar middelbare school brengt bij een jonge vrouw
herinneringen terug aan de nooit opgeloste verdwijning van een klasgenote.Sabine denkt te
weten wat er is gebeurd, maar kan niet bij haar weggestopte verdriet komen. Omdat ze nu
toch wil weten wat er gebeurde, gaat ze naar Den Helder en zoekt mensen op, zodat er
steeds meer terugkomt.

B+

Lieve CélineBervoets,H. Verfilmd - lezen voor
de lijst 1 -
Literatuurlijst 4 en 5
havo - Verstandelijk
gehandicapten

Brooke is enorm fan van zangeres Céline Dion. Ze woont in Amsterdam Noord en heeft daar een
moeilijk leven, met een suïcidale moeder en een afwezige vader. Brooke zelf is zeer laagbegaafd
en krijgt geen grip op de wereld. Als haar moeder sterft en ze na gedwongen seks zwanger wordt
van haar zwager, raakt ze compleet de weg kwijt. Ze schrijft brieven aan Céline Dion en heeft nog
slechts een doel: haar ontmoeten in Las Vegas. Bervoets beschrijft op een schrijnende manier de
gedachtewereld van Brooke. Haar brieven aan Céline zijn hoopvol, terwijl de dreiging van alle
akelige dingen in haar leven altijd voelbaar is.

BB

ZeikBrusselmans,H. Literatuurlijst 4 en 5
havo - Detectives -
lezen voor de lijst 1

De moordbrigade van Gent loste in het begin van de jaren zestig procentueel gezien de
meeste moorden van heel West-Europa op, was de eerste brigade ter wereld die over een
allochtoonse inspecteur beschikte, en de chef van de brigade _ commissaris Übertrut _ had
maar één arm. Samen met zn team, bestaande uit de inspecteurs Zeik, El Bazaz, Compas
en Broekgat, probeert hij de Gentse regio vrij te houden van vuige moordenaars.

BB

Het verrotte leven van Floortje
Bloem

Keuls,Y. Literatuurlijst bb -
Drugs - Prostitutie -
Sociale roman - lezen
voor de lijst 1

Het leven van een 14-jarig heroïnehoertje.Een aangrijpend verhaal dat van het begin af aan
boeit en dat een nieuwe generatie lezers wijst op de gevaren van drugsgebruik, al is heroïne
inmiddels wel een gedateerde, typische jaren tachtig drug. -

BB
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Het zwijgen van Maria Zachea;
een ware familiegeschiedenis

Koelemeijer,J. Familierelaties -
Jaren '50 - Jaren '60 -
Moeders - Euthanasie
- Literatuurlijst 4 en 5
havo - Literatuurlijst
bb - lezen voor de
lijst 1

De moeder van een groot, katholiek gezin krijgt op hoge leeftijd een hersenbloeding en hult
zich daarna in een voortdurend stilzwijgen. Omdat ze niet willen dat zij naar een verpleeghuis
moet, nemen de 12 volwassen kinderen vrijwillig de zorg op zich: dagelijks is een van hen,
gedurende de 8 jaar tot haar dood, bij haar volgens een strak schema. Elk van hen beschrijft
vanuit eigen perspectief de gezamenlijke jeugd in de jaren '50 en '60 en de herinneringen
aan de ouders, elkaar, de maatschappij.

BB

De eetclubNoort,S. Literatuurlijst 4 en 5
havo - Thrillers -
Vriendschap - lezen
voor de lijst 1 -
Verfilmd

Als een lid van een vriendenclub van welgestelde echtparen om het leven komt bij een brand,
blijkt dat de vriendschappen niet zo onvoorwaardelijk zijn als ze lijken.

BB
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Dijkshoorn,N. De tranen van Kuif den Dolder 3/4 TL - Humor - 

Sport - lezen voor de 
lijst 2 - Literatuurlijst 
4 en 5  havo 

B+ Wie was Kuif den Dolder? Niemand minder dan de beste voetballer die Nederland nooit 
gekend heeft. Nico Dijkshoorn gaat in een roman op zoek naar het geheim van deze 
bijzondere figuur. Hij reist af naar Uffelte en spreekt met mensen die Kuif ooit gekend of 
gezien hebben. 

 
 

Frank,A. 
 
 
 
 
 
 

Glastra van Loon,K. 
 
 
 
 
 
 

Huff,P. 
 
 
 
 
 
 

Krabbé,T. 

 

Het Achterhuis 
 
 
 
 
 
 

De passievrucht 
 
 
 
 
 
 

Dagen van gras 
 
 
 
 
 
 

Een goede dag voor de ezel 

 
Jodenvervolging - B+ 
Puberteit - 
Autobiografie - 
Medelandersliteratuu 
r(migranten en vluch 
- Dagboeken en 
boeken in 
Literatuurlijst 4 en 5 B+ 
havo - lezen voor de 
lijst 2 - Verfilmd - 
Vaderschap - Liefde - 
Relaties - 
Literatuurlijst bb - 3/4 
TL - Verfilmd boek- 
lezen voor de lijst 2 - B+ 
Literatuurlijst 4 en 5 
havo - Drugsgebruik - 
Adolescentie - 3/4 TL 
- Verfilmd 

 
 

lezen voor de lijst 2 - B+ 
Literatuurlijst bb - 
Moord - 3/4 TL 

 

Een 13-jarig joods meisje schrijft in haar dagboek, dat ze Kitty noemt, zo'n 165 
dagboekbrieven. Het dagboek begint iets eerder dan het onderduiken met haar familie, dat 
op 9 juli 1942 begint. In de brieven worden alle kanten van het onderduiken belicht, de 
alledaagse dingen maar ook de gebeurtenissen in de wereld. 
Maar voor een groot deel is de schrijfster met zichzelf bezig, midden in de puberteit en in 
unieke omstandigheden. 

 
Wanneer Armin en zijn vriendin een kind willen, komt hij erachter dat hij zijn hele leven al onvruchtbaar is 
geweest. 
Hij vraagt zich vervolgens dan ook af, van wie het kind  is, 
dat zijn inmiddels overleden vriendin destijds ter wereld heeft gebracht. 
De roman verhaalt de zoektocht naar de verwekker van dit   kind, 
waarbij het verleden ernstig wordt  omgewoeld. 

 
Engelse titel verfilming: Fathers  Affair 

De 18-jarige Ben van Deventer bevindt zich in een jeugdkliniek en blikt van daaruit terug op 
gebeurtenissen in zijn jonge leven. Hoewel zijn jeugd ogenschijnlijk idyllisch verloopt , krijgt hij al 
snel de nodige tegenslagen te verwerken. Zijn ouders hadden geen harmonieus huwelijk en zijn uit 
elkaar gegaan. Het is een grote teleurstelling als hij niet bij zijn vader kan wonen. Met zijn opa had 
hij een goede band en diens dood heeft veel impact op Ben. Hij raakt bevriend met Tom. Tom 
sleept hem mee in een bestaan waarin drugsgebruik en de liefde voor muziek belangrijke 
elementen vormen. Uiteindelijk gaat het mis met  Ben. 

Novelle over een goede moordenaar en de vermoorde onschuld. 
Aan het eind worden twee verhaallijnen in elkaar geschoven. 
De ene gaat over een man die met zijn geliefde op ramkoers vaart, de andere is de eerste 
liefde van een vijftienjarig meisje. Moord, wroeging en vergeving vormen de kern van het 
verhaal. 

 
Krabbé,T. De renner Wielrennen - B+ 

Literatuurlijst bb - 
Frankrijk;sport - 
lezen voor de lijst 2 - 
Autobiografisch werk 
- 3/4 TL 

Autobiografisch verslag van een 137 kilometer lange bergwielerwedstrijd in Zuid-Frankrijk. 
Geschets wordt de sportman die tot op de bodem van zijn psychische en fysieke 
mogelijkheden gaat om de hoogste toppen van sportgeluk te  bereiken. 
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Loo, T. de (ps. van J.M. Isabelle Verfilmd - lezen voor B+ Een beroemde, mooie filmster, die op klaarlichte dag in een bergachtige streek in  Frankrijk 
Duyvené de Wit)  de lijst 2 - Jaloezie -  verdwijnt, blijkt slachtoffer van een machtsstrijd tussen vrouwen over schoonheid  en 
  Uiterlijk -  lelijkheid. 
  Vrouwenleven -   
  Verdwijning - 3/4 TL -   
  Literatuurlijst 4 en 5   
  havo   
McLeod,C. Hoe duur was de 

suiker;Surinaamse historische 
Suriname - 
Literatuurlijst 4 en 5 

B+ In de historische roman Hoe duur was de suiker? vertelt Cynthia Mc Leod over de bloeitijd van de 
suikercultuur in de periode 1765-1779, tevens de tijd waarin de Boni-oorlogen plaats vinden.   De 

 
 
 
 
 

Oberski,J. 

roman, filmeditie 
 
 
 
 

Kinderjaren 

havo - 3/4 TL - 
Historische roman - 
Zussen - lezen voor 
de lijst 2 - Verfilmd - 
11 september 
lezen voor de lijst 2 - B+ 
Literatuurlijst bb - 
Concentratiekampen 
- Kinderleven - 
Verfilmd - 3/4 TL 

plantage-eigenaren leven in voortdurende vrees voor de aanvallen die marrons onder leiding van   Boni 
uitvoeren op de plantages. 
Tegen dit decor beschrijft Cynthia Mc Leod in meeslepende stijl het leven van Elza en Sarith, dochters uit 
een Joodse plantersfamilie en hun slaven. In de onrechtvaardige slavenmaatschappij die de kolonie 
Suriname is, ervaren meesters en slaven dat de suiker duur wordt   betaald. 

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

 
Titel verfilming: Jona che visse nella balena/Jonah who lived in the  whale 

 
Tex,Ch. den Cel Thrillers - lezen voor B+ 

de lijst 2 - 3/4 TL - 
Verfilmd - 
Literatuurlijst 4 en 5 
havo 

Als hij getuige is van een auto-ongeluk, wordt Michael Bellicher meegenomen naar het 
politiebureau. Daar blijkt dat hij gezocht wordt voor een dodelijke aanrijding. Maar Michael is 
nooit op de plaats delict geweest. Het wordt hem duidelijk dat iemand zijn identiteit gestolen 
heeft. 

 
Vlugt,S. van der 

 
 
 
 
 
 

Amatmoekrim,K. 

Rode sneeuw in december 
 
 
 
 
 
 

Het gym 

3/4 TL - Historische B+ 
roman - 
Nederland;16e eeuw - 
lezen voor de lijst 2 - 
Inquisitie - 
Literatuurlijst 4 en 5 
havo 
lezen voor de lijst 2 - BB 
Literatuurlijst 4 en 5 
havo - Literatuurlijst 
bb - Schoolleven - 
Culturele verschillen 

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. 

 
 
 
 

Een twaalfjarig Surinaams/Nederlands meisje uit een achterstandswijk gaat als enige uit haar 
klas naar een zelfstandig gymnasium.Ze valt daar nogal buiten de boot.Anders om haar 
uiterlijk, afkomst, milieu, kleren en gedrag. Sandra probeert zich aan te passen, de voor haar 
soms onbegrijpelijke mores onder de knie te krijgen, haar algemene ontwikkeling bij te 
schaven en toch ook om zichzelf te blijven. 
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Bezaz,N. El De weg naar het noorden Marokkaanse BB De hoofdpersoon komt via een drugssmokkelaar naar Parijs om werk te zoeken. Hij  wordt 
  migranten - lezen  door een collega keukenhulp verraden en vertrekt naar Nederland. Eén van de  eerste 
  voor de lijst 2 -  avonden daar wordt hij in elkaar geslagen door een groep skin-heads. Rest hem  weinig 
  Moord - Literatuurlijst  anders dan weer contact te zoeken met het drugskartel. 
  bb   

 

Bouzamour,M. 
 
 
 
 
 
 

Bredero,G.A. 

De belofte van Pisa 
 
 
 
 
 
 

Klucht van de koe 

Literatuurlijst 4 en 5 BB 
havo - Multiculturele 
samenleving - 
Culturele verschillen 
- Schoolleven - lezen 
voor de lijst 2 

 
Middeleeuwen/renais    BB 
sance - lezen voor de 
lijst 2 

Een Marokkaans-Nederlandse puber worstelt met zijn leven in twee werelden:  zijn 
traditionele, eenvoudige Marokkaanse familie en de elitaire Amsterdamse school waar hij een 
vwo-opleiding volgt.Zijn broer zit in de zware criminaliteit, zijn zussen werken achter de kassa 
en zijn buurtvrienden hangen doelloos op straat. 

 
 
 

Tekst in 17e-eeuws en hedendaags Nederlands. - Oorspr. tekst naar de uitg. in de DBNL 
(Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren:  http://dbnl.org). 

 
Klucht uit 1612 over een gauwdief, die zijn medespelers op listige wijze een koe en andere 
zaken afhandig maakt. Oorspronkelijke tekst naast een hertaling in hedendaags  Nederlands. 

 
Büch,B. 

 
 
 
 
 
 

Hart,M.'t. 
 
 
 
 
 
 

Koch,H. 

De kleine blonde dood 
 
 
 
 
 
 

De kroongetuige 
 
 
 
 
 
 

Red ons, Maria Montanelli 

Vader-zoon relatie - BB 
Dood - 
Jeugdervaringen - 
Oorlogservaringen - 
Trauma's - lezen voor 
de lijst 2 - 
Literatuurlijst 4 en 5 
Huwelijksproblemen -   BB 
Spanning en sensatie 
- Literatuurlijst 4 en 5 
havo - Literatuurlijst 
bb - Kinderloosheid - 
Schuldvraag - lezen 
voor de lijst 2 
Schoolleven - BB 
Puberteit - lezen voor 
de lijst 2 - 
Literatuurlijst bb 

De ik-figuur van dit boek die Boudewijn Büch heet, doet verslag van de moeilijke relatie met 
zijn door de oorlog geestelijk misvormde vader. Daarnaast handelt hij over het kortstondige 
leven van zijn eigen zoontje. 

 
 
 
 

Als er een jonge vrouw plotseling verdwijnt, lijken alle sporen in de richting te wijzen van de 
man die als laatste met haar gezien is. De politie arresteert de man, zonder werkelijk bewijs 
of een bekentenis. Zijn vrouw gaat op onderzoek uit, komt heel wat te weten, maar leert ook 
veel over zichzelf en haar tot haar smart kinderloos gebleven huwelijk. Zij meent een zeer 
belangrijke aanwijzing te hebben tégen haar man, die uiteindelijk vrij wordt gelaten, waarna 
de echte ontknoping volgt. 

 
Een jongen vertelt over de treurige en verwarrende episode in zijn leven op een Montessori- 
school, enkele maanden nadat hij de school heeft moeten verlaten. De tragische climax van 
zijn verhaal wordt gevormd door de dood van een zwakbegaafde klasgenoot die hem en zijn 
vrienden wordt aangerekend. 
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Meijsing,D. Robinson Schoolleven - BB Een 17-jarige scholiere verhuist met haar moeder naar een andere stad. Vrijwel buiten  haar 
  Puberteit -  om ontwikkelt zich de intrige tussen de personen om haar heen. Aan het eind van het  boek 
  Literatuurlijst bb -  blijkt zij met haar verdriet en gevoel van absolute eenzaamheid geïsoleerd te staan in  een 
  lezen voor de lijst 2 -  voorgoed veranderde wereld. 
  Isolement   

 

Op de Beeck,G. Kom hier dat ik u kus lezen voor de lijst 2 - BB 
Literatuurlijst bb 

Roman over Mona, als kind, als vierentwintigjarige, en als vijfendertigjarige. 
Een verhaal over waarom we worden wie we zijn. 

 
 
 
 

Ross,T. De zesde mei Fortuyn,pim - lezen BB 
voor de lijst 2 - 
Literatuurlijst bb - 
Thrillers 

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. 

 
 

Yerli,N. De garnalenpelster Literatuurlijst 4 en 5 BB 
havo - lezen voor de 
lijst 2 

Jarenlang krijgt Nilgün Yerli geen garnalen door haar keel, omdat die haar aan het moeilijke leven 
van haar moeder herinneren. Zielsveel hield Yerli van haar moeder, een wijze en intelligente 
vrouw, die altijd overal een antwoord op leek te  hebben. 
Alleen bij haar moeder voelde ze zich veilig toen het gezin op Yerli's tiende vanuit Turkije in 
Nederland terechtkwam. Een land waar alles anders was: mensen, gewoonten, eten, waarden en 
normen. Langzaam werd echter duidelijk dat de machtsverhoudingen binnen het gezin volledig 
scheef lagen. De moeder offerde zich op, terwijl de vader het ervan  nam. 
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Anker,R. Hajar en Daan 3/4 TL - lezen voor de 

lijst 3 
B+ Als een leraar geschiedenis van begin dertig en een zeventienjarige Marokkaanse VWO- 

leerlinge verliefd worden op elkaar, komt hun relatie zwaar onder druk te  staan. 
 
 
 

Boudou,K. 
 
 
 
 
 
 

Dorrestein, R. 
 
 
 
 
 
 

Durlacher,J. 
 
 
 
 
 
 

Friedman,C. 
 
 
 
 
 
 

Giphart,R. 

Het Schnitzelparadijs 
 
 
 
 
 
 

Een hart van steen 
 
 
 
 
 
 

De held 
 
 
 
 
 
 

Twee koffers vol 
 
 
 
 
 
 

Phileine zegt sorry 

lezen voor de lijst 3 - B+ 
Literatuurlijst 4 en 5 
havo - Marokkaanse 
jongeren - Culturele 
verschillen - 
Restaurants - 3/4 TL - 
Verfilmd - Verfilmd 
Literatuurlijst 4 en 5 B+ 
havo - 
Jeugdervaringen - 
Literatuurlijst bb - 
lezen voor de lijst 3 - 
Dood - 3/4 TL 

 
3/4 TL - lezen voor de B+ 
lijst 3 - Joods milieu - 
Thrillers - 
Psychologische 
roman - Literatuurlijst 
bb 

 
Joods milieu - Anti- B+ 
semitisme - 
Jodenvervolging - 
Antwerpen - lezen 
voor de lijst 3 - 
Verfilmd - Verfilmd 
boek-dvd aanwezig - 
lezen voor de lijst 3 - B+ 
Literatuurlijst bb - 
Toneelwereld - 
Literatuurlijst 4 en 5 
havo - Verfilmd - 3/4 
TL - Verfilmd boek- 
dvd aanwezig 

Als een in Marokko geboren jongen in een Nederlands restaurant gaat werken als afwashulp, 
ontmoet hij uiteenlopende types.De jonge keukenmedewerkers vertrouwen hem, de 'sopkop', 
hun geheimen, verlangens, frustraties en liefdes toe. En dan zijn er nog de mooie serveerster 
Agnes en het alter ego van Nordip, zijn neef Krimo, de zanger die zijn stem  zoekt. 

 
 
 

Ellen van Bemmel, een 37-jarige patholoog-anatoom, is zwanger en moet vanwege een 
dreigende miskraam lange tijd het bed houden. Dat is het 'nu', maar in haar jeugd heeft Ellen 
als kind van twaalf een verschrikkelijk drama meegemaakt, dat haar hele leven beheerst en 
zij niet kan verklaren: de dood van het hele verdere gezin, kort nadat ze een nieuwgeboren 
zusje vervloekte. Door haar studie begint ze te begrijpen wat de oorzaak ervan geweest  is. 

 
 

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

 
 
 
 
 

Deze roman speelt zich af in de jaren '70 in  Antwerpen. 
De ik-figuur, Chaja, een joodse filosofiestudente, werkt als kinderoppas bij het chassidische gezin 
Kalman en hecht zich erg aan de kleuter Simcha. Als ze een week niet bij de Kalmans mag komen, 
omdat ze ruzie heeft gemaakt met de antisemitische conciërge, verdrinkt Simcha. Chaja's vader zoekt 
een koffer met herinneringen aan Berlijn, de stad die hij in de jaren '30   ontvluchtte. 

 
Titel verfilming: Left Luggage 

 
Hoofdpersoon Phileine, het zusje van Giph, brengt haar vriend Max een onverwacht bezoek 
in New York waar hij acteert in een provocerende, uit een aaneenschakeling van expliciete 
seksuele handelingen bestaande, uitvoering van Shakespeare's 'Romeo &  Juliet'. 
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Haasse,H.S. Oeroeg Culturele verschillen B+ Boekenweekgeschenk 1948 
  - Indonesië - 

Jeugdervaringen - 
lezen voor de lijst 3 - 
Nederlands oost- 

 Beschrijving van land en leven in het voor-oorlogse Nederlands-Indië, gezien door de ogen van   het 
zoontje van een Nederlandse administrateur, dat samen met een Indonesisch jongetje "Oeroeg" 
opgroeit. In hun kinderjaren onafscheidelijk, ontstaat er in de latere jaren een verwijdering tussen 
hen, die uitgroeit tot een kloof, als blijkt dat Oeroeg zijn eigen identiteit heeft ontdekt en  heeft 

  indië - Verfilmd - 3/4  gekozen vóór zijn land en tegen de  Hollanders. 
  TL - Verfilmd boek-   
Koch,H. Het diner 3/4 TL - lezen voor de B+ Twee echtparen,onder wie een beoogd minister-president dineren in een restaurant om  een 
  lijst 3 - Ouder/kind  vergrijp van hun kinderen te bespreken. 
  relatie - Literatuurlijst  Dineren is oorlog en dat zullen we weten. 
  bb - Restaurants -   
  Verfilmd   

 

Krabbé,T. 
 
 
 
 
 
 

Loo, T. de (ps. van J.M. 
Duyvené de Wit) 

 
 
 
 
 

Minco,M. 
 
 
 
 
 
 

Rosnay,T. de 

Het gouden ei 
 
 
 
 
 
 

De tweeling 
 
 
 
 
 
 

Het bittere kruid 
 
 
 
 
 
 

Haar naam was Sarah 

Spanning en sensatie   B+ 
- Literatuurlijst bb - 
Ontvoeringen - lezen 
voor de lijst 3 - 
Verfilmd - 
Literatuurlijst 4 en 5 
havo - 3/4 TL - 
Vrouwenleven - B+ 
Literatuurlijst 4 en 5 
havo - Nasleep w.o. ii 
- Zussen - lezen voor 
de lijst 3 - 
Literatuurlijst bb - 
Tweede wereldoorlog 
lezen voor de lijst 3 - B+ 
Literatuurlijst bb - 
Jodenvervolging;ned 
erland;verhalen - 
Verfilmd - Tweede 
wereldoorlog - 3/4 TL 
- Verfilmd boek-dvd 
Jodenvervolging - B+ 
Verfilmd - 3/4 TL - 
lezen voor de lijst 3 

 
Dit sprookje van de misdaad verhaalt van de vakantiereis van Rex en Saskia. Saskia verdwijnt op een 
raadselachtige manier bij een benzinestation. Jaren later ontdekt Rex hoe dat gebeurd is. Hij ondergaat 
hetzelfde lot. 

 
 

Titel  verfilming:Nederlandse film - Spoorloos    DVD aanwezig 
Amerikaanse film      - The vanishing 
Franse film -  L'homme qui voulait savoir 

Twee bejaarde tweelingzusters die in hun kindertijd gescheiden werden, ontmoeten elkaar na 
zeventig jaar en vertellen elkaar hun levensverhaal, dat vooral een oorlogsverhaal  is. 

 
 
 
 
 

Dl. 2- Het lage land 
De lotgevallen van een joods gezin in Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Ondanks de 
toenemende onzekerheid en angst, blijft, zelfs als de bezetter toeslaat, nog een spoor van 
hoop het lot te ontkomen. 

 
 
 

In de nacht van 16 juli 1942 wordt de 10-jarige Sarah met haar ouders opgepakt en naar het 
Velodrome d'Hiver in Parijs gebracht. Zij heeft ongezien haar kleine broertje in een kast verstopt 
en belooft hem later te bevrijden, maar Sarah wordt weggevoerd en ziet hem nooit meer terug. 
Zestig jaar later moet een Amerikaanse journaliste in Parijs een artikel schrijven over die 
gebeurtenis. Zij zoekt in archieven naar de ware toedracht en ontdekt een geheim van haar 
schoonfamilie. Ondanks het advies zich daar niet mee te bemoeien, probeert de journaliste het 
spoor van Sarah te volgen. 
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Auteur Titel Trefwoorden Niveau Korte beschrijving inhoud 

Zijl,A. van der 
 
 
 
 
 
 

Zwagerman,J. 

Sonny boy 
 
 
 
 
 
 

Vals licht 

Cultuurverschillen - B+ 
Liefde - 
Nederland;geschiede 
nis;tweede 
wereldoorl - lezen 
voor de lijst 3 - 
Literatuurlijst bb - 
Prostitutie - Relaties -   B+ 
Amsterdam - 
Literatuurlijst 4 en 5 
havo - lezen voor de 
lijst 3 - Literatuurlijst 
bb - Verfilmd - 3/4 TL 
- Kurzweil 

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

 
 
 

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

Van den vos Reynaerde: Over de Maatschappijkritiek  - BB 
 
 
 
 
 
 

Beijnum,K. van 
 
 
 
 
 
 

Benali,A. 

vos Reinaert, door Willem (die 
Madoc maakte), gevolgd door 
Reinaerts geschiedenis waarin 
zijn latere lotgevallen zijn 
opgetekend 

 
De oesters van Nam Kee 

 
 
 
 
 
 

Marathonloper 

Reynaert - 
Middeleeuwen/renais 
sance - lezen voor de 
lijst 3 

 
 

Literatuurlijst 4 en 5 BB 
havo - Amsterdam - 
lezen voor de lijst 3 - 
Verfilmd - Jongeren - 
Liefde - Puberteit - 
Literatuurlijst bb 

 
Hardlopen - BB 
Autobiografisch werk 
- lezen voor de lijst 3 

 
 
 
 
 
 
 

De hoofdpersoon van deze in de Amsterdamse scene spelende roman is de 18-jarige gymnasiast Berry, door 
zijn vriendjes Dirty Berry genoemd. Zijn vriendin bedenkt een plan om op een snelle manier een boel geld te 
verdienen: een appartement aan zoveel mogelijk verschillende mensen tegelijk verhuren die sleutelgeld en een 
maand huur vooruit moeten betalen. Hun opzet slaagt, maar net voor ze ervandoor willen gaan, krijgt ze een 
zware epileptische aanval die haar in het ziekenhuis doet   belanden. 

 
Titel verfilming: Oysters at Nam Kee's 
Sec.lit.: Eerste druk 2000 

Wat gaat er door een hardloper heen? Wat houdt de lopende mens bezig? Deze vragen 
beantwoordt Benali in zijn boek. Hij dringt door tot in de kern van het hardlopen waarbij hij 
zijn fascinatie voor het lopen overpeinst en de pracht van de sport feilloos op de lezer 
overbrengt. 

 
 

Bernlef,J. Hersenschimmen Oude mensen - BB 
Dementie - lezen voor 
de lijst 3 - Verfilmd - 
Literatuurlijst bb - 
Verfilmd boek-dvd 
aanwezig 

Het geheugen van de 71-jarige hoofdpersoon begint te haperen, er vallen gaten in zijn 
herkenning van de werkelijkheid om hem heen en tegelijkertijd nemen soms flarden 
herinneringen bezit van zijn denken alsof ze het echte heden zijn. Ook in zijn taal ontstaan 
verschuivingen. Dit onomkeerbare proces dat hem in een volkomen isolement en tenslotte in 
een inrichting terecht doet komen, wordt door de man zelf  verteld. 
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Auteur Titel Trefwoorden Niveau Korte beschrijving inhoud 

Bomans,G. 
 
 
 
 
 
 

Bredero,G.A. 

Erik, of het klein insectenboek 
 
 
 
 
 
 

De klucht van de koe; toegelicht 
door A. de Bruijn 

Sprookjes - Dromen -    BB 
Kinderleven - lezen 
voor de lijst 3 - 
Verfilmd - Dieren - 
Vriendschap met 
dieren - Literatuurlijst 
bb 
lezen voor de lijst 3 - BB 
Middeleeuwen/renais 
sance 

Een 8-jarig jongetje leeft in zijn droom enige weken tussen de insekten en vertelt ze wat hij 
op school over hen geleerd heeft. Op zijn beurt krijgt hij van de insekten wijze  lessen. 

 
 
 
 
 

Hoofdpersoon in deze klucht uit 1612 is een gauwdief, die zijn medespelers op listige wijze 
een koe en andere zaken afhandig maakt. De karakters van de personen worden tamelijk 
grof en karikaturaal geschetst, zoals in een klucht gebruikelijk. De kracht ligt in  de 
beschrijving van de volksfiguren en de dialogen. Een inleiding geeft informatie over auteur en 
inhoud en over de bedoeling van deze uitgave. 

 
Brijs,S. 

 
 
 
 
 
 

Campert,R. 
 
 
 
 
 
 

Dantzig,R. van 
 
 
 
 
 
 

Dis,A. van 

Post voor mevrouw Bromley 
 
 
 
 
 
 

Het leven is vurrukkulluk 
 
 
 
 
 
 

Voor een verloren soldaat 
 
 
 
 
 
 

Indische duinen 

lezen voor de lijst 3 - BB 
Psychologische 
roman - Eerste 
wereldoorlog - 
Vriendschap 

 
 

Kunstenaarswereld - BB 
Jaren '60 - lezen voor 
de lijst 3 - 
Literatuurlijst bb 

 
 
 

Jeugdervaringen - BB 
Kinderjaren - 
Homoseksualiteit;ma 
nnen - lezen voor de 
lijst 3 - Tweede 
wereldoorlog - 
Verfilmd - 
Vader-zoon relatie - BB 
Familierelaties - 
Indisch milieu - lezen 
voor de lijst 3 - 
Interneringskampen; 
nederl.oost-indië - 
Literatuurlijst bb - 

 
Na een halfjaar aan het westfront keert John Patterson gewond terug naar zijn woonplaats Londen. Hij 
zal er mevrouw Bromley terugzien, bij wie hij samen met haar eigen zoon Martin is opgegroeid in de 
pauperwijk Hoxton. Hij heeft slecht nieuws voor haar. Martin is  dood. 
Maar wat gebeurde er precies daar in het Franse Arras en het Belgische   Poperinge. 
En dan is er nog Johns vader, die als postbode werkt in Hoxton en op wiens schouders een zware last 
komt te liggen wanneer blijkt dat de slachtofferlijsten almaar langer worden. Geen nieuws is goed 
nieuws, zegt hij tegen mevrouw Bromley als er weer eens geen post is voor   haar. 

 
De hoofdstukken lijken op het eerste gezicht op zichzelf staande fragmenten, maar op den duur blijkt er toch een grote eenheid 
te heersen. De personen krijgen namelijk allemaal met elkaar te maken. De rode draad wordt gevormd door drie liefdesaffaires, 
twee in het heden en één in het verre verleden. Het decor is het kunstenaarsmilieu van de jaren zestig. 

 
 
 

zie ook: Mooi is dat! 
Hoogtepunten van de Nederlandstalige literatuur verbeeld 
samensteller Gert Jan Pos 

 
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 ik-figuur, in Nederland geboren, is lid van een Indisch repatriantengezin dat zich met zijn 
Japanse-bezettingstijd-ervaringen in 'gastvrij' Nederland tracht te handhaven. Op de 
zoektocht naar zijn wortels stuit hij op feiten die hem zijn familie leren waarderen - met name 
zijn gehate gestorven vader. 
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Auteur Titel Trefwoorden Niveau Korte beschrijving inhoud 
Dis,A. van Tikkop lezen voor de lijst 3 - BB Een Zuid-Afrikaanse en een Nederlandse man, veertig jaar geleden betrokken bij het  verzet 
  Psychologische  tegen de Apartheid, halen hun banden weer aan. 
  roman - Zuid-afrika -   
  Literatuurlijst 4 en 5   
  havo   

 

Dorrestein, R. 
 
 
 
 
 
 

Dorrestein, R. 
 
 
 
 
 
 

Enquist, Anna (ps. van C. 
Widlund-Broer) 

 
 
 
 
 

Gerritsen,E. 

Het duister dat ons scheidt 
 
 
 
 
 
 

Verborgen gebreken 
 
 
 
 
 
 

De thuiskomst 
 
 
 
 
 
 

Dorst 

Trauma's - BB 
Schuldvraag - 
Literatuurlijst bb - 
lezen voor de lijst 3 - 
Literatuurlijst 4 en 5 
havo - Moord - 
Kinderjaren 
Spanning en sensatie   BB 
- Literatuurlijst 4 en 5 
havo - Literatuurlijst 
bb - Relaties - Incest - 
Verfilmd - lezen voor 
de lijst 3 

 
lezen voor de lijst 3 - BB 
Literatuurlijst bb - 
Literatuurlijst 4 en 5 
havo - Cook,james - 
Vrouwenleven - 
Historische roman 

 
lezen voor de lijst 3 - BB 
Moeder-dochter 
relatie - Literatuurlijst 
4 en 5  havo 

Van een fantasierijk meisje van zes, ogenschijnlijk levend in een onalledaags, maar gelukkig gezin 
met twee vaders, wordt de moeder wegens moord veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Dan 
wordt het meisje het slachtoffer van gemene pesterijen van haar klasgenoten. Uiteindelijk ziet het 
gezin zich verplicht te verhuizen naar een afgelegen plek op een Schots eiland. Op   haar 
achttiende keert zij terug naar Nederland en komt alles te  weten. 
Sec.lit.: eerste druk 2003 

 

Het gezin Jansen (ma Sonja (40), vriend Jaap, Waldo (16), Christine (10) en Tommie (4)) 
gaat op vakantie naar Schotland. "Oude vrijster" Agnes Stam (70) kruist hun pad terwijl ze op 
weg is naar haar vakantiehuisje  Chris vermoordt haar broer Waldo op de kade van  Oban. 
Chris en Tommie vluchten met Agnes mee naar het vakantiehuisje op het eiland Mull. Dat zet 
een reeks gebeurtenissen in gang, die in onwaarschijnljkheid niet voor elkaar  onderdoen. 

 
 

Historische roman over het leven van Elizabeth Batts [1741-1835], de vrouw van de beroemde 
ontdekkingsreiziger, kapitein James Cook. Enquist romantiseert het leven van Elizabeth met 
behulp van historische feiten. Batts' zeemansvrouwenleven valt uiteen in een leven met, een leven 
zonder en een gedeelte wachten op "de thuiskomst" van James. Uiteindelijk overleeft ze zowel  
haar man als haar zes kinderen en blijft alleen achter. James is soms jaren van huis, terwijl zij 
alleen in Londen achterblijft en haar gezin draaiende  houdt. 

 

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 lang meer  heeft. 

 
 

Hart,M.'t. Het woeden der gehele wereld Moord - Spanning en BB 
sensatie - 
Jeugdervaringen - 
Protestants milieu - 
lezen voor de lijst 3 - 
Literatuurlijst bb - 
Verfilmd 

Autobiografisch verhaal dat zich afspeelt in Maassluis, waar in 1956 tijdens een 
evangelisatiecampagne een politieagent wordt  doodgeschoten. 
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Auteur Titel Trefwoorden Niveau Korte beschrijving inhoud 
Heijermans,H. Op hoop van zegen Sociale roman - BB Toneelstuk waarin een vissersweduwe ook nog haar zonen verliest in een  storm. 
  Water en zee -   
  Maatschappijkritiek -   
  1920-40 - lezen voor   
  de lijst 3 - Verfilmd -   
  Verfilmd boek-dvd   
 
Huff,P. 

 
Niemand in de stad 

aanwezig 
Studentenleven - 

 
BB 

 
Philip Hofman studeert in het Weeshuis, een statig pand aan de Amsterdamse Prinsengracht. 12 bewoners 

 
 
 
 
 
 

Hulst,A. 
 
 
 
 
 
 

Kooiman,D.A. 

 
 
 
 
 
 

Slaap zacht, Johnny Idaho 
 
 
 
 
 
 

Montyn 

Vriendschap - 
Literatuurlijst 4 en 5 
havo - lezen voor de 
lijst 3 

 
 

Politiek - BB 
Literatuurlijst bb - 
lezen voor de lijst 3 

 
 
 
 

Literatuurlijst bb - BB 
Oorlogservaringen - 
lezen voor de lijst 3 - 
Montyn,jan 

hebben daar, buiten het blikveld van de maatschappij, een vrijplaats gecreëerd, een proeftuin voor het echte 
leven. 
Zijn beste vrienden zijn huisgenoten Matt en Jacob, de 1ste een impulsieve hartenbreker, de 2de een 
beschouwend intellectueel. Door hen aangespoord laat Philip zich steeds meer meeslepen in het 
studentenbestaan. 
Dan ontmoet hij de beeldschone Karen. Zij zet een keten van gebeurtenissen in gang die de zorgvuldig 
opgebouwde illusie van het Weeshuis te gronde richt, met grote gevolgen voor de    bewoners. 

Johnny Idaho is een Amerikaanse tiener die volgens 's werelds databases niet bestaat. Hij heeft maar 
een doel voor ogen: de Archipel bereiken, een zwaarbewaakte eilandstaat in de Stille   Oceaan. 
Daar werkt onder meer de Nederlandse CEO Willem Gerson, een vijftiger die door ziekte geconfronteerd 
wordt met de beperkingen en mogelijkheden van rijkdom. In het geheim financiert hij   de 
onderzoeksgroep van de Japanse biomedica Hatsu Hamada, hopend op het ultieme medicijn: 
onsterfelijkheid. Drie mensen, uit verschillende windstreken, komen samen in een nieuwe wereld. Wat 
drijft ze? En op welke manier zijn ze onlosmakelijk met elkaar  verbonden? 

 
Autobiografisch relaas van de Nederlandse beeldende kunstenaar (1924- ), waarin zijn 
oorlogservaringen centraal staan. 

 
 

Krabbé,T. Marte Jacobs lezen voor de lijst 3 - BB 
Literatuurlijst bb - 
Kunstenaars - Liefde 
- Jeugdliefde 

Dichter Emile Binenbaum, die zijn faam dankt aan een, op jonge leeftijd geschreven gedicht, 
denkt terug aan het meisje Marte dat hem daartoe inspireerde. De door Emile gekoesterde 
zuivere liefde werd ruw verstoord toen Marte na een feest meeging met Emiles vriend en 
rivaal Reiff en nadien zelfmoord pleegde. Reiff schrijft jaren later de roman ‘Een Meisje uit 
mijn Jeugd’ en pakt Marte zo nogmaals af van Emile. 

 
Lubach,A. Magnus lezen voor de lijst 3 - BB 

Literatuurlijst 4 en 5 
havo - Literatuurlijst 
bb - Schoolleven - 
Herinneringen 

Als een toneelschrijver met epilepsie wordt verlaten door zijn vriendin, denkt hij vaak terug 
aan zijn middelbare schooltijd in Groningen, toen hij haar  ontmoette. 
Als er in Zweden vreemde betalingen worden gedaan met zijn creditcard, gaat hij op 
onderzoek uit. Hij belandt in Stockholm en ontmoet de fraudeur. Met diens dochter krijgt hij 
een relatie en Merlijn komt uiteindelijk tot nieuwe inzichten. 
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Auteur Titel Trefwoorden Niveau Korte beschrijving inhoud 
Peper,R. Rico's vleugels Literatuurlijst bb - 

lezen voor de lijst 3 - 
Pedofilie - 
Verzamelen 

BB Een door een echtpaar, wereldberoemde collectie verzamelde schelpen, wordt overgedragen 
aan een Nederlands Museum. 
Een veertienjarige opgeschoten jongen is behulpzaam bij het inpakken en sticht grote  onrust. 

 
 

Peper,R. 

 

Vingers van marsepein 
 

Literatuurlijst bb - BB 
Dood - Literatuurlijst 
4 en 5 havo - 
Historische roman - 
lezen voor de lijst 3 

 

Een18e-eeuws meisje Bregtje, dat in het huis van de preparerende wetenschapper Ruysch 
woont, en de hedendaagse jongen Ben die eeuwen later op dezelfde Amsterdamse gracht 
woont en net zo geïnteresseerd is in het werk van Ruysch als Bregtje. Ze vormen elkaars 
tegenhanger met ieder hun eigen problemen en fascinaties. 

 
Robben,J. Birk lezen voor de lijst 3 - BB 

Literatuurlijst bb - 
Familierelaties 

Mikael woont met zijn ouders op een afgelegen eiland tussen Schotland en Noorwegen. Op 
een dag verdwijnt zijn vader in zee en verzwijgt Mikael wat er is gebeurd. Schuld, troost en 
verwijten stapelen zich op, tot zijn moeder het onmogelijke van hem  verlangt. 

 
 
 

Schilperoord, Inge Muidhond Literatuurlijst bb - BB 
Zedendelinquenten - 
lezen voor de lijst 3 

Een man die bij gebrek aan bewijs is vrijgesproken van een zedenmisdrijf is vastbesloten niet 
weer de fout in te gaan; zijn routine en vastberadenheid worden echter aan het wankelen 
gebracht door zijn 10-jarig buurmeisje dat steeds zijn gezelschap  zoekt. 

 
 
 

Thijssen,Th. 
 
 
 
 
 
 

Treur,F. 

Kees de jongen 
 
 
 
 
 
 

Dorsvloer vol confetti 

Kinderleven - BB 
Literatuurlijst bb - 
Verliefdheid - lezen 
voor de lijst 3 - 
Verfilmd - Verfilmd 
boek-dvd aanwezig - 
1920-40 
Dorpsleven - BB 
Christelijk milieu - 
lezen voor de lijst 3 - 
Kinderleven - 
Buitenstaanders - 
Literatuurlijst bb - 
Verfilmd 

Een arme Amsterdamse schoenmakersjongen weet met zijn fantasie zijn eenvoudige 
bestaan inhoud te geven. 

 
zie ook: Mooi is dat! 
Hoogtepunten van de Nederlandstalige literatuur verbeeld 
samensteller Gert Jan Pos 

 
De 12-jarig Katelijne groeit als enig meisje op tussen zes broers in een streng (bevindelijk) 
gereformeerd Zeeuws boerengezin eind jaren tachtig, begin jaren negentig. Het intelligente, 
fantasievolle kind voelt zich een buitenbeentje; ze vlucht weg in fantasie en  verhalen. 
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Vuijsje,R. 
 
 
 
 
 
 

Wagendorp,B. 
 
 
 
 
 
 

Waumans,R. 

 
 
 
 
 
 
 

Alleen maar nette mensen 
 
 
 
 
 
 

Ventoux 
 
 
 
 
 
 

Als je de stad binnenrijdt 

Verfilmd - 
Psychologische 
roman - 
Familierelaties - 
Literatuurlijst bb 

 
lezen voor de lijst 3 - BB 
Verfilmd - 
Multiculturele 
samenleving - 
Identiteit - 
Literatuurlijst 4 en 5 
havo 
lezen voor de lijst 3 - BB 
Vriendschap - 
Rouwproces - 
Fietstochten - 
Literatuurlijst 4 en 5 
havo - Literatuurlijst 
bb - Verfilmd 
Literatuurlijst 4 en 5 BB 
havo - Isolement - 
lezen voor de lijst 3 

de grootmoeder is de enige stabiele factor in een familie die zich zo asociaal gedraagt als maar mogelijk is. De Verhulsten zijn 
volkomen aan lager wal geraakt, maar bezitten een ongetemde trots die ze met hun drankzucht en hun vuisten afdwingen. 

 
 

zie ook: Mooi is dat! 
Hoogtepunten van de Nederlandstalige literatuur verbeeld 
samensteller Gert Jan Pos 

 
 

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 Bijlmer en later in  Amerika. 

 
 
 
 

Op 25 juni 1982 verongelukt de jonge, veelbelovende dichter Peter Seegers op de Mont Ventoux. Dertig 
jaar later gaan zijn vijf beste vrienden, vier mannen en een vrouw, terug naar de   Provence. 
André heeft een loopbaan als cokedealer voor de betere kringen achter de rug. Joost is natuurkundige 
en winnaar van de Spinozapremie, maar hij wordt beschuldigd van fraude. De Achterhoekse Surinamer 
David is eigenaar van een avonturenreisbureau, misdaadjournalist Bart werkt aan een boek over  
Spinoza en fietsen. Laura, die na de dood van Peter spoorloos verdween, blijkt toneelregisseur in  
Arezzo. 

 
Een eenzame en wereldvreemde parkeerwachter voert met grote plichtsbetrachting, maar 
ook persoonlijke wraakgevoelens zijn werkzaamheden uit in  Amsterdam-Oost. 

 
 
 

Winter,L. de 
 
 
 
 
 
 

Winter,L. de 

Het recht op terugkeer 
 
 
 
 
 
 

De ruimte van Sokolov 

Literatuurlijst bb - BB 
lezen voor de lijst 3 - 
Israël - Verdwenen 
personen - Vader- 
zoon relatie - 
Literatuurlijst 4 en 5 
havo - Queesten 
Spanning - Joods BB 
milieu - Migranten - 
Literatuurlijst bb - 
lezen voor de lijst 3 - 
Literatuurlijst 4 en 5 
havo - Israël 

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. 
Ooit, in 2008, is zijn eigen zoon in Princeton in Amerika verdwenen, wat zijn geluk heeft 
vernietigd. 

 
 

Een voormalig ruimtevaartdeskundige, Sokolov, is nadat hij in de Sovjet-Unie in ongenade is 
gevallen naar Israël geëmigreerd en raakt daar aan lager wal. Als straatveger in Tel Aviv ziet 
hij echter zijn kansen keren wanneer hij onder bizarre omstandigheden in aanraking komt 
met een jeugdvriend. 

 
sec.lit.: Lexicon van literaire werken 

Auteur Titel Trefwoorden Niveau Korte beschrijving inhoud 
Verhulst,D. De helaasheid der dingen lezen voor de lijst 3 - BB  

Dimitri Verhulst verliest zijn gevoel van verbondenheid met zijn asociale familie in een Vlaams dorp. Hij groeit op zonder moeder, 
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Auteur Titel Trefwoorden Niveau Korte beschrijving inhoud 
Wolkers,J. Turks fruit Literatuurlijst bb - BB De tragi-komische episoden in deze autobiografisch getinte roman, vol van erotiek, dood  en 
  Dood - Erotiek -  ellende, komen voort uit de relatie van de verteller, een beeldend kunstenaar, met de  vrouw 
  Relatieproblemen -  die hem verliet. Deze wilde, brutale, levendige en dan weer verlegen, gevoelig  geschreven 
  Literatuurlijst 4 en 5  roman is één van Jan Wolkers' beste. 
  havo - lezen voor de   
  lijst 3 - Verfilmd -   
  Verfilmd boek-dvd   
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Auteur Titel Niveau. Trefwoorden Korte beschrijving inhoud 

Mariken van Nieumeghen; uitg. 
van H.Adema 

BB Middeleeuwen/renaissanc 
e - lezen voor de lijst 4 

 
Titel: Mariken van  Nieumeghen 
Auteur:   Mariken van Nieumeghen (ned) 

 
Uitgave van een mirakelspel dat geschreven is tussen 1500 en 1518, in de overgangstijd tussen Middeleeuwen en Renaissance. Het is een rederijkersspel, vermoedelijk uit Antwerpen met alle 
kenmerken van die tijd: afwisseling van proza en poëzie, strofen, rondelen, binnen- en dubbelrijmen. De auteur is onbekend. Mariken sluit een verbond met de duivel Moenen. Ze is een heks en 
zaait gedurende zeven jaar dood en verderf in Antwerpen. Maar de zonde wordt door berouw en boete vergeven. De oertekst is verloren gegaan. Deze uitgave is gebaseerd op een     
postincunabel. Het aardige van deze uitgave is de parallelle vertaling van de middeleeuwse tekst die op de rechterpagina in ander lettertype staat afgedrukt. De middeleeuwse tekst is voorzien 
van enkele verklaringen en  vertalingen. 

 
 

Abdolah,K. 

 
 

Het huis van de moskee 

 
 

BB Literatuurlijst bb - 
Islamitisch milieu - lezen 
voor de lijst 4 - Islam - 
Fundamentalisme;islamiti 
sche wereld - Iran 

 
zie ook: Mooi is dat! 
Hoogtepunten van de Nederlandstalige literatuur verbeeld 
samensteller Gert Jan Pos 

 

'Het huis van de moskee' gaat over Aga Djan, tapijthandelaar en hoofd van een grote Iraanse 
familie die het huis van de moskee bewoont. Broers en zussen en neven en nichten wonen 
vreedzaam in het huis totdat de Sjah van Perzië wordt afgezet en de Ayatollah-revolutie 
Khomeini aan de macht brengt (1979). Niet alleen het land lijdt onder de terreur, de jihad en de 
islamisering. Ook de familie van Aga Djan wordt verscheurd, en familieleden worden  vijanden. 

 

Abdolah,K. Spijkerschrift BB Literatuurlijst bb - Doven- 
en slechthorenden - lezen 
voor de lijst 4 - Iran - 
Gehandicapt - 
Kunstenaars 

Hoofdfiguur in deze roman is een doofstomme man die in de Iraanse bergen leeft. Met een 
eigengemaakte gebarentaal communiceert hij; hij ontwerpt zelfs een eigen spijkerschrift om zijn 
ervaringen op te tekenen. Na zijn dood komt het boek terecht bij zijn zoon die naar Nederland 
vluchtte. 
Sec.lit.: Eerste druk 2000 

 

Arion,F.M. 
 
 
 
 
 
 

Bakker,G. 

Dubbelspel 
 
 
 
 
 
 

Boven is het still 

BB Culturele verschillen - 
Curaçao - Dood - lezen 
voor de lijst 4 - 
Literatuurlijst bb 

 
 

BB Boerenleven - Water - 
lezen voor de lijst 4 - 
Literatuurlijst bb - 
Verfilmd 

 
Vier mannen spelen hun zondagse spelletje domino. Manchi, de dagdromende, waanwijze deurwaarder, Boeboe de vriendelijke 
maar trouweloze taxichauffeur, tegen Janchi de werker bij de Shell en Chamon de voorzichtige huizenbezittende 'bovenwinder' van 
Saba, op Curaçao geïmporteerd. Langzaamaan blijkt dat het leven van de vier mannen met de stenen wordt uitgespeeld en aan het 
eind van het spel wordt de ene verliezer door een van de winnaars gedood, de andere verliezer pleegt zelfmoord. 

 
 

zie ook: Hoogtepunten van de Nederlandstalige literatuur verbeeld 
samensteller Gert Jan Pos 

 
Op een afgelegen boerderij in het veenweidegebied ten noordoosten van Amsterdam verzorgt 
een vijftigjarige boerenzoon zijn doodzieke vader. 

 
 

Benali,A. 

 

Bruiloft aan zee 
 

BB Islamitisch milieu - 
Literatuurlijst bb - lezen 
voor de lijst 4 - Afrika 

 

Een Berbergezin keert terug naar het noorden van Marokko om de bruiloft van de dochter te 
vieren. De bruidegom is haar oom, maar hij verdwijnt tijdens het feest naar zijn vertrouwde 
bordeel. Broer gaat hem zoeken en zijn zus neemt op bizarre manier wraak op haar  geliefde. 

 
 
 

Bernlef,J. 
 

Publiek geheim 
 

BB Censuur - Oost-europa - 
Schrijvers - Filmwereld - 
lezen voor de lijst 4 - 
Literatuurlijst bb 

 
In een Oost-Europese stad werken enkele mensen aan een televisiefilm over het leven van een 
beroemd schrijver, die van staatswege met terughoudendheid bejegend  wordt. 
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Auteur Titel Niveau. Trefwoorden Korte beschrijving inhoud 
Bervoets,H. Alles wat er was BB lezen voor de lijst 4 - 

 
Acht mensen komen op een zondag in een schoolgebouw samen voor de opnamen van een 

 
 
 
 
 
 

Bordewijk,F. 
 
 
 
 
 
 

Boutens,P.C 

 
 
 
 
 
 

Karakter 
 
 
 
 
 
 

Beatrijs 

Literatuurlijst bb - 
Psychologische roman 

 
 
 

BB Advocaten - Vader-zoon 
relatie - 1920-40 - lezen 
voor de lijst 4 - Verfilmd - 
Verfilmd boek-dvd 
aanwezig 

 
BB    Vrouwenleven - lezen 

voor de lijst 4 - Maria 
legende - 
Middeleeuwen/renaissanc 
e 

wetenschapsprogramma. Maar die worden nooit gemaakt. Want plotseling klinkt er een knal. Op bevel van de 
autoriteiten gaan ramen, deuren en gordijnen dicht. En ze blijven dicht. Eerst dagen, dan weken. 
Door de ogen van tv-redactrice Merel zien we hoe de groep probeert zich staande te houden in een nieuwe wereld. 
Een wereld van duisternis en isolatie. Van slapen op een gymmat en tien korrels rijst per dag. 
Naarmate de voedselvoorraden verder slinken, lopen de spanningen tussen de schoolbewoners steeds hoger op. 
Als alles wat er was er niet meer is, wat is dan nog de waarde van liefde, loyaliteit en vriendschap? 

 
Geremd door zijn armoedige jeugd en gedwarsboomd door zijn vader, weet een jonge man zich 
toch op te werken van kantoorklerk tot advocaat. 

 
zie ook: Mooi is dat! 
Hoogtepunten van de Nederlandstalige literatuur verbeeld 
samensteller Gert Jan Pos 

Na zeven jaar keert de non Beatrijs terug in het klooster waaruit ze met haar jeugdliefde is 
gevlucht; het lijkt alsof ze niet weg is geweest. Bewerking van de Middeleeuwse legende in 
hedendaagse taal 

 

Bredero,G.A. 
 
 
 
 
 
 

Brijs,S. 
 
 
 
 
 
 

Brouwers,J. 
 
 
 
 
 
 

Brouwers,J. 

Spaanschen Brabander Jerolimo; 
met aantekeningen van F.A. 
Stoett; 
herzien en van een inleiding 
voorzien door C. Damsteeg 

 

De engelenmaker 
 
 
 
 
 
 

Bezonken rood 
 
 
 
 
 
 

Het hout 

BB Middeleeuwen/renaissanc 
e - lezen voor de lijst 4 

 
 
 
 

BB Klonen - lezen voor de 
lijst 4 - Literatuurlijst bb 

 
 
 
 

BB Jeugdervaringen - 
Moeder-zoon relatie - 
lezen voor de lijst 4 - 
Interneringskampen;nede 
rl.oost-indië - 
Literatuurlijst bb 

BB Kostschoolleven - 
Seksueel geweld - 
Literatuurlijst bb - lezen 
voor de lijst 4 

In de komedie 'Spaansche Brabander' stelt Bredero opgeblazenheid en bedrog aan de kaak. 
Tevens geeft hij een aardig sfeerbeeld van het vroeg-zeventiende-eeuwse Amsterdam aan de 
hand van uitspraken door snollen, huisjesmelkers, handelaars in tweedehandsspullen  enz. 
Hoofdfiguren zijn de sympathieke knecht Robbeknol en zijn gestoorde baas Jeronimo, een 
Antwerpse bedrieger die de Amsterdammers allerlei spullen weet te ontfutselen door zich rijk 
voor te doen. 

Na een afwezigheid van bijna twintig jaar keert Doktor Victor Hoppe terug naar zijn 
geboortedorp Wolfheim. De bekrompen dorpelingen reageren argwanend op zijn komst, zeker 
als blijkt dat hij drie kinderen van een paar weken oud bij zich heeft, die zelden te zien zijn. Dat 
voedt de geruchten en langzaam groeit het vermoeden dat ze ernstig ziek zijn. Er blijkt meer 
aan de hand, niet alleen met de kinderen, maar ook met de dokter zelf, die, gegijzeld door zijn 
verleden, een beslissing neemt die hem onsterfelijkheid moet  bezorgen 

Bij de dood van zijn moeder - met wie hij al jaren geen contact meer had - herinnert de schrijver 
zich weer de gebeurtenissen die tot die verwijdering geleid hebben. In zijn ogen is zijn moeder 
geheel ontluisterd in het Japanse concentratiekamp Tjideng, waar zij lichamelijk aftakelde, kaal 
werd geschoren en bovendien voor zijn ogen - hij was 5 jaar - op een gruwelijke manier werd 
afgetuigd. 

 

Een broeder is getuige van seksueel misbruik en vernedering van jongens in een pensionaat bij 
een mannenkloostergemeenschap, maar zwijgt hierover net als  iedereen. 
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Claus,H. 

 
 
 
 
 
 

De Metsiers 

Literatuurlijst bb - Dood - 
Wraak - Seksualiteit 

 
 
 

BB Vlaanderen;wo ii - 
Familierelaties - lezen 
voor de lijst 4 - 
Stiefkinderen - 
Literatuurlijst bb 

(rector van Tubantia University), Joni en Janis (zijn stiefdochters), Aaron Bever (Joni's vriendje en fotograaf van een 
geruchtmakende foto van Siem, waarop hij naakt in het water springt) en Wilbert (Siems zoon uit zijn eerste, mislukte 
huwelijk). Wilbert is ontspoord, veroordeeld wegens moord, komt uit de gevangenis en zorgt voor onrust in het gezin. Siem 
komt erachter dat Joni en Aaron jarenlang geld verdienden met een twijfelachtige hobby. Zowel Siem als Aaron storten 
daarna volledig in. Joni bouwt een glansrijke carrière op in Californië. Pas acht jaar na de vuurwerkramp komt Aaron er 
vanuit België achter wat er zich in 2000 allemaal heeft afgespeeld. 

 

In Vlaanderen leven tijdens de oorlog de Metsiers buiten de samenleving. De achterlijke en 
soms lucide Bennie en Ana zijn samen opgegroeid als kinderen van verschillende vaders en 
één moeder. Zij zoeken heil bij elkaar tegen de jaloezie van Mon en Moeder, tegen de 
zweverige praat van Jules, de onbetrouwbaarheid van dorpelingen en de onnozelheid van de 
Amerikaanse soldaat Jim Braddock. 

 

Eeden,F. van De kleine Johannes BB Sprookjes - Kinderleven - 
Natuur - lezen voor de 
lijst 4 - Tachtigers - 
Literatuurlijst 4 en 5 
havo 

Symbolisch sprookje over de groei van een kleine jongen naar  levenswijsheid. 

 

Elsschot,Willem(ps. van A.J. 
de Ridder) 

 
 
 
 
 

Elsschot,Willem(ps. van A.J. 
de Ridder) 

 
 
 
 
 

Enter,S. 
 
 
 
 
 
 

Grunberg,A. 

Kaas 
 
 
 
 
 
 

Villa des roses 
 
 
 
 
 
 

Grip 
 
 
 
 
 
 

Blauwe maandagen 

BB Zakenleven - 1920-40 - 
Verfilmd - lezen voor de 
lijst 4 

 
 
 

BB lezen voor de lijst 4 - 
1920-40 - Verfilmd - Parijs 
- Burgerlijkheid 

 
 
 

BB lezen voor de lijst 4 - 
Vriendschap - 
Literatuurlijst bb - 
Literatuurlijst 4 en 5 
havo 

 
BB Literatuurlijst bb - 

Prostitutie - Eenzaamheid 
- Literatuurlijst 4 en 5 
havo - Joods milieu - 
lezen voor de lijst 4 

 
De drang te ontsnappen aan de situatie waarin het leven de mens heeft geworpen levert soms een tegelijk triest en lachwekkend drama op. 
Frans Laarmans, een klein ambtenaartje, manoevreert zich via zijn 'kaasdroom' in een schijnbestaan, dat bij voorbaat gedoemd is te mislukken. 

 
 
 

zie ook: Mooi is dat! 
Hoogtepunten van de Nederlandstalige literatuur verbeeld 
samensteller Gert Jan Pos 

 
 

In een familiepension in Parijs zijn de bewoners in uiteenlopende zaken verwikkeld en worden de 
wederwaardigheden en onderlinge verwikkelingen van deze bewoners  belicht. 
De liefde van Louise en Grünewald, maar vooral de conflicten tussen de bewoners beheersen het 
verhaal. Schijnmoraal en geniepigheid tekenen de kleinburgerlijke moraal van de   bewoners. 

 
Verfilmd voor televisie 

 
Mei 2007. Bij gebrek aan echt wereldnieuws kondigen kranten de onsterfelijkheid van het mensdom aan. Volgens een 
Amerikaanse hoogleraar zal het binnen twee decennia zover zijn. 

 
Op deze dag zullen, 20 jaar na hun studententijd en eerste kennismaking in alpinistenkringen, Vincent, Martin, Paul en Lotte 
elkaar terugzien. Een incident op de Lofoten, boven de poolcirkel, stuurde hun leven op dramatische wijze. Er bestaat 
echter nog altijd verwarring over wat destijds precies is voorgevallen, en in de aanloop naar de voorgenomen reünie wordt 
het verleden voor ieder van de groep in een nieuw en soms ontluisterend perspectief geplaatst. 

 

Het verhaal behandelt enkele jaren uit het leven van een jongeman, een ware antiheld. Het 
eerste deel beschrijft zijn bestaan op de middelbare school, de relatie met zijn vriendinnetjes en 
het joodse gezinsleven. Het tweede deel vertoont een aanmerkelijk grauwere sfeer. Het leven 
van de hoofdfiguur bevat twee constanten: alcohol en  hoeren. 

Auteur Titel Niveau. Trefwoorden Korte beschrijving inhoud 
Buwalda,P. Bonita Avenue BB lezen voor de lijst 4 - 

 
De explosie bij SE Fireworks in Enschede (2000) is de voorbode van ontwrichtende familierelaties tussen Siem Sigerius 

 



Jeugdboeken met aantekening dyslexie 19-09-2016 

Mediatheek Leeuwenhorst Page 4 of 8 

 

 

 

Auteur Titel Niveau. Trefwoorden Korte beschrijving inhoud 
Grunberg,A. Tirza BB Literatuurlijst bb - Ouders 

 
Jörgen Hofmeester, gescheiden, vader van twee dochters, redacteur bij een gerenommeerde uitgeverij, in het bezit van een groot 

   en kinderen - Verfilmd - 
lezen voor de lijst 4 - 

huis in Amsterdam-Zuid, is bezig met de laatste voorbereidingen voor het eindexamenfeestje van zijn oogappel, zijn alles: zijn jongste 
dochter Tirza, die hij al jaren lang alleen opvoedt. Ogenschijnlijk is alles onder controle, in werkelijkheid is hij bezig de controle over 
zijn leven te verliezen: het beest is los. Hofmeester verloor zijn kapitaal, onlangs ook zijn baan en 'de echtgenote' die hem een aantal 

 
 
 
 

Haasse,H.S. 

 
 
 
 

Sleuteloog 

Familieproblematiek - 
Familiekroniek - Vader- 
dochter relatie - Verfilmd 

BB Literatuurlijst 4 en 5 
havo - Vriendschap - 
Literatuurlijst bb - lezen 
voor de lijst 4 - 
Nederlands oost-indië 

jaren terug inruilde voor een ander is onverwacht teruggekeerd. En nu staat oogappel Tirza op het punt naar Afrika te vertrekken met 
haar nieuwe Marokkaanse vriendje, die in Hofmeesters ogen als twee druppels water lijkt op de terrorist Mohammed Atta. Het begin 
van een reeks onafwendbare, dramatisch eindigende gebeurtenissen. 

 
 

De bejaarde kunsthistorica H. Warner wordt door een journalist gevraagd hem te informeren over Mila Wychinska, 
die als mensenrecht-activiste actief zou zijn geweest in Zuid-Oost-Azië. Zij herinnert zich deze vrouw heel goed, 
namelijk als Dee Mijers, haar hartsvriendin uit haar jeugd in het vooroorlogse   Indië. 
Daar Herma's schriftelijke herinneringen zich in een oude kofferkist bevinden waarvan zij de sleutel kwijt is, moet zij 
de journalist informeren slechts op haar geheugen   afgaande... 
Sec.lit.: Eeste druk 2002 

 

Hart,M.'t. De aansprekers BB Vader-zoon relatie - 
Eenzaamheid - Dood - 
Literatuurlijst bb - lezen 
voor de lijst 4 - Ziekten 

Een aanspreker is iemand die een sterfgeval meldt aan de nabestaanden. In deze 
autobiografische roman moet de verteller aan zijn vader, van beroep doodgraver,die ongeweten 
ongeneeslijk ziek is, diens naderende einde aanzeggen. 

 
 

Hart,M.'t. 
 
 
 
 
 
 

Heijden,A.F.Th. van der 

 

Een vlucht regenwulpen 
 
 
 
 
 
 

Het leven uit een dag 

 
BB Isolement - 

Relatieproblemen - 
Christelijk milieu - 
Literatuurlijst bb - 
Schoolleven - lezen voor 
de lijst 4 - Verfilmd - 

BB lezen voor de lijst 4 - 
Literatuurlijst bb - 
Verfilmd - Dood - 
Verliefdheid 

 

De hoofdfiguur, een 'geslaagde' hoogleraar in de biologie, is gedoemd tot een enerzijds pijnlijk en 
anderzijds helfhaftig isolement, dat hij sedert zijn eenzame jeugdjaren ook koestert. Aangezien 
'echte', fysieke liefde slechts tot kwetsbaarheid leidt, aanbidt hij sedert zijn schooljongensjaren een 
verre geliefde, met wie hij nauwelijks enige woorden heeft gewisseld. De eerste afspraak die hij   (als 
dertiger) ooit met een meisje - het zusje van zijn 'eeuwige liefde' - maakte, leidt tot gedachten over zijn 
leven, in het bijzonder aan de jaren thuis en op  school. 

 
Een jongen die opgroeit in een wereld waar de mens slechts een dag leeft en de liefdesdaad 
eenmalig is, vermoordt samen met zijn vriendin een blinde man om zodoende in de hel terecht 
te komen waar de dingen wel herhaalbaar zijn. 

 
 

Heijden,A.F.Th. van der 

 

Tonio 
 

BB lezen voor de lijst 4 - 
Rouwproces - 
Literatuurlijst bb 

 

Op de Eerste Pinksterdag van 2010 komt Tonio , het enig kind van A.F.Th. van der Heijden en 
Mirjam Rotenstreich, bij een verkeersongeval om het leven. Het is vroeg in de ochtend als hij, 
ter hoogte van het Vondelpark in het centrum van Amsterdam, wordt geschept door een auto. 
Hij wordt in kritieke toestand naar het Academisch Medisch Centrum vervoerd, waar hij 
diezelfde dag aan zijn verwondingen overlijdt. Tonio zal niet ouder worden dan 21  jaar. 

 

Hermans,W.F. De donkere kamer van Damokles BB Literatuurlijst bb - Verzet 
- Dubbelgangersmotief - 
lezen voor de lijst 4 - 
Tweede wereldoorlog - 
Verfilmd - Verfilmd boek- 
dvd aanwezig 

 
Een jongeman die tijdens de bezetting de opdrachten uitvoert van iemand uit de verzetsbeweging op wie hij sprekend lijkt, wordt na de bevrijding aangezien 
voor een verrader en tracht onmachtig en wanhopig het tegendeel te bewijzen. 

 
 

Titel verfilming: Als twee druppels water   DVD aanwezig 
 
 

zie ook: Mooi is dat! 
Hoogtepunten van de Nederlandstalige literatuur verbeeld 
samensteller Gert Jan Pos 
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Auteur Titel Niveau. Trefwoorden Korte beschrijving inhoud 
Hermans,W.F. Het behouden huis BB Angst - Literatuurlijst bb - Een Nederlander die tegen de Duitsers strijdt, moet een stadje (in Hongarije) gaan zuiveren  van 
 lezen voor de lijst 4 - boobytraps. Het stadje is door de Duitsers verlaten en de bewoners zijn gevlucht  of 

Tweede wereldoorlog geëvacueerd. Tijdens zijn zoektocht wordt zijn aandacht getrokken door een huis met  grote 
 ruiten. Hij gaat er wonen en als de Duitsers het stadje heroveren doet hij zich voor als  de 
 eigenaar. Een echte bedreiging doet zich pas voor bij de terugkeer van de werkelijke  eigenaars. 

 

Hermans,W.F. 
 
 
 
 
 
 

Hildebrand 

Nooit meer slapen 
 
 
 
 
 
 

Camera obscura 

BB Eenzaamheid - 
Literatuurlijst 4 en 5 
havo - Literatuurlijst bb - 
Reizen - Wetenschappers 
- Noorwegen - lezen voor 
de lijst 4 - Kurzweil - 

BB Middeleeuwen/renaissanc 
e - lezen voor de lijst 4 

De geologiestudent Alfred gaat voor 'veldonderzoek' naar Noorwegen. De foto's van een 
onherbergzaam gebied blijken zoek te zijn of te worden achtergehouden. Samen met drie Noren 
gaat hij toch op expeditie. Halverwege de reis ontdekt hij dat een reisgenoot de door hem 
gezochte foto's bij zich draagt. 
ex. 9: nawoord P. Huff 

 

Hedendaagse bewerking van enkele bekende verhalen uit de 19e-eeuwse  klassieker. 

 
 
 

Hooft, P.C. 
 
 
 
 
 
 

Japin,A. 
 
 
 
 
 
 

Japin,A. 

Warenar 
 
 
 
 
 
 

De zwarte met het witte hart 
 
 
 
 
 
 

Een schitterend gebrek 

BB lezen voor de lijst 4 - 
Middeleeuwen/renaissanc 
e 

 
 
 

BB Nederland - Literatuurlijst 
4 en 5 havo - 
Literatuurlijst bb - 
Kolonialisme - lezen voor 
de lijst 4 - Historische 
roman - Racisme - Afrika 

BB Literatuurlijst bb - 
Literatuurlijst 4 en 5 
havo - lezen voor de lijst 
4 - Italië - Historische 
roman - Liefde 

Auteursnaam op omslag: P.C. Hooft. - Tekst in 17e-eeuws en hedendaags Nederlands. - 
Oorspr. tekst naar de ed. van A. Keersmaekers in de DBNL (Digitale Bibliotheek voor de 
Nederlandse Letteren: http://dbnl.org). 

 
Oorspronkelijke tekst naast een hertaling in hedendaags Nederlands van het beroemde 
toneelstuk uit 1616 over een vrek. 

In 1837 werden twee Afrikaanse prinsjes door de Nederlandse regering als onderpand in een 
illegale handelstransactie naar Nederland gevoerd en hier opgevoed. De ene prins past zich 
aan, wordt als een Nederlander, de ander probeert zijn Afrikaanse identiteit te behouden. Maar 
beiden gaan eraan ten gronde. Een van hen, prins Kwasi, vertelt in 1900 in flash-backvorm 
tijdens het schrijven aan zijn dagboek op Java hun beider trieste  levensgeschiedenis. 

 

In zijn memoires maakt Giacomo Casanova (1725-1798) melding van het feit dat hij als 17- 
jarige verliefd werd op een meisje van 14. Toen hij na een verblijf in Venetië terugkeerde om 
met haar te trouwen, was ze verdwenen. Zestien jaar later ontmoette hij haar weer in een 
bordeel in Amsterdam. 

 

Langendijk,P. Het wederzijds 
huwelijksbedrog;toegel. door A.S. 
de Haas 

BB lezen voor de lijst 4 - 
Middeleeuwen/renaissanc 
e 
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Auteur Titel Niveau. Trefwoorden Korte beschrijving inhoud 
Lanoye,T. Kartonnen dozen BB Literatuurlijst 4 en 5 

havo - Jeugdervaringen - 
Homoseksualiteit;manne 
n - Puberteit - 
Literatuurlijst bb - lezen 
voor de lijst 4 

Het verhaal van een liefde, een jongensliefde met voor beide partners een verschillende 
betekenis en uiteenlopende consequenties. De hoofdpersoon beschrijft zijn middelbare- 
schooljaren, zijn ouderlijk milieu en zijn ontluikende liefde waarin de seksualiteit een grote 
stuwende rol speelt. 

Moor,M. de De verdronkene BB Zussen - Literatuurlijst bb 
- Watersnoodramp;1953 - 
lezen voor de lijst 4 - 
Literatuurlijst 4 en 5 
havo 

Verhaal over het leven van de twee zussen Lidy en Armanda, waarvan de oudste, Lidy, 
verdrinkt tijdens de Watersnoodramp van 1953. Armanda, niet in staat haar eigen leven te 
leiden, geeft haar eigen identiteit op en neemt de plaats van haar zus  in. 

 

Mortier,E. 
 
 
 
 
 
 

Mulisch,H. 
 
 
 
 
 
 

Mulisch,H. 

Marcel 
 
 
 
 
 
 

De aanslag 
 
 
 
 
 
 

Siegfried; een zwarte idylle 

BB Vlaanderen - Kinderleven 
- Familiekroniek - 
Collaboratie en gevolgen 
wo ii - Psychologische 
roman - Literatuurlijst bb 
- lezen voor de lijst 4 

B+ Schuldvraag - 
Collaboratie en gevolgen 
wo ii - Literatuurlijst bb - 
lezen voor de lijst 4 - 
Tweede wereldoorlog - 
Literatuurlijst 4 en 5 

BB Literatuurlijst bb - 
Hitler,adolf - lezen voor 
de lijst 4 - Literatuurlijst 4 
en 5  havo 

Een Vlaamse jongen groeit op bij zijn grootouders en ontdekt gaandeweg dat een van zijn ooms 
in de oorlog als SS'er collaboreerde met de Duitsers. 
Dit schandelijke gegeven wordt door de familie vanuit een rechts Vlaams nationalisme 
toegedekt. Daarmee komt er over gebeurtenissen van iedere dag voor de jongen iets van een 
magische bezwering te hangen. 

 

Tijdens de Hongerwinter wordt het gezin Steenwijk, bestaande uit vader, moeder en twee 
zoons, dat juist in een bijna klassieke rust aan een spelletje 'Mens erger je niet' wil beginnen, 
om acht uur 's avonds opgeschrikt door zes schoten: een collaborerende politiechef is door het 
verzet gedood. 

 
 
 

Een Nederlandse schrijver met een levenslange fascinatie voor Hitler "een onbegrijpelijke dode, 
die je haat" komt als gevolg van deze uitspraak in contact met een hoogbejaard echtpaar dat in 
de jaren dertig op Hitlers buitenverblijf in de huishoudelijke dienst heeft gewerkt en ontdekt zo 
onthutsende nieuwe informatie over de dictator. 

 
 

Multatuli (ps. van E.Douwes 
Dekker) 

 

Woutertje Pieterse; bew. door I. 
de Wijs 

 
BB Literatuurlijst bb - 

Kinderleven - 
Maatschappijkritiek - 
lezen voor de lijst 4 

 

Woutertje Pieterse is een gevoelige, dromerige Amsterdamse jongen uit het begin van de 19e 
eeuw. Hij zet zich voortdurend af tegen het kleinburgerlijk milieu waar hij vandaan  komt. 

 
 

Otten,W.J. 

 

Specht en zoon 
 

BB lezen voor de lijst 4 - 
Psychologische roman 

 

Een portretschilder krijgt de opdracht een portret te maken van de dode adoptiefzoon van een 
zakenman. 
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Siebelink,J. 
 
 
 
 
 
 

Springer,F. 

 
 
 
 
 
 

Knielen op een bed violen 
 
 
 
 
 
 

Bougainville; een gedenkschrift 

Burgerlijkheid - 
Adolescentie - 
Amsterdam;geschiedenis 
;1945 - 1950 - Verfilmd 
boek-dvd aanwezig - 

BB Literatuurlijst bb - 
Protestants milieu - lezen 
voor de lijst 4 - 
Autobiografisch werk - 
Geloofsproblemen - 
Verfilmd 

BB Indisch milieu - 
Diplomaten - 
Literatuurlijst bb - lezen 
voor de lijst 4 

verlangens. 
 
 
 

zie ook: Mooi is dat! 
Hoogtepunten van de Nederlandstalige literatuur verbeeld 
samensteller Gert Jan Pos (Simon Gerard van het Reve) 

 
Net zoals eerder zijn vader, raakt een tuinder in de ban van een calvinistische predikant, wiens volgelingen 
infiltreren in zijn denken en doen. De kwekerij en zijn gezin gaan eraan   kapot. 

 
 

zie ook: Mooi is dat! 
Hoogtepunten van de Nederlandstalige literatuur verbeeld 
samensteller Gert Jan Pos 

 
De titel is een eiland in de Stille Zuidzee, waar bij het zwemmen een functionaris van de V.N., 
die voor ontwikkelingshulp in Bangladesh werkt, verdrinkt. Het blijft een wat raadselachtig 
voorval. De ervaringen van de ontwikkelingswerker in Bangladesh worden verweven met 
fragmenten uit de schriftelijke nalatenschap van de grootvader van een verdronken  collega. 

 
 

Terrin,P. 

 

Monte Carlo 
 

BB lezen voor de lijst 4 - 
Literatuurlijst bb - 
Psychologische roman 

 

Monaco, mei 1968. Net voor de start van de grand prix formule 1 is het publiek getuige van een 
vreselijk ongeluk. 
Een automonteur betaalt een hoge prijs als hij een filmster van de verbrandingsdood  redt. 

 
 
 

Uphoff,M. 
 

Begeerte 
 

BB lezen voor de lijst 4 - 
Verhalen 

 
 
 

Verhulst,D. 
 
 
 
 
 
 

Vestdijk,S. 

De intrede van Christus in 
Brussel;(in het jaar 2000 en 
oneffen ongeveer) 

 
 
 
 

Ivoren wachters 

BB lezen voor de lijst 4 - 
Literatuurlijst 4 en 5 
havo - Literatuurlijst bb 

 
 
 

BB Schoolleven - Zelfdoding 
- Puberteit - 1920-40 - 
lezen voor de lijst 4 - 
Verfilmd 

Wanneer wordt aangekondigd dat Christus op 21 juli, Brussel zal bezoeken, ondergaat de Belgische 
hoofdstad een metamorfose. 
Terwijl de beleidsmensen bakkeleien over wie een persoonlijk onderhoud met de profeet verdient en 
discussiëren over de route waarlangs Jezus lopen moet, krijgt de stad almaar een menselijker gelaat 
met oog voor de dakloze, de illegaal, de dronkaard en de armoe-oogster. De metro ruikt niet langer 
naar pis, de hoop is onder het volk. En dan breekt de grote dag zelf  aan. 

 
Psychologische roman over het school- en privéleven van een begaafde maar gevoelige leerling 
van 6 gymnasium. 
Zijn minachting voor het stoffelijke uit zich in een grenzeloze 
verwaarlozing van zijn tanden: de 'ivoren wachters'. 

Auteur Titel Niveau. Trefwoorden Korte beschrijving inhoud 
Reve,G. (K.van het) De avonden BB Literatuurlijst bb - 

 
Een jongeman in het naoorlogse Amsterdam wordt afwisselend geplaagd door verveling, onbestemde angsten en halfbegrepen 
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Auteur Titel Niveau. Trefwoorden Korte beschrijving inhoud 
Weijers,N. De consequenties BB Literatuurlijst bb - 

Psychologische roman - 
lezen voor de lijst 4 

Een kunstenares zit op een dood spoor in haar leven, zowel in de liefde als in haar kunst. Dan 
besluit ze een rigoureus project aan te gaan in samenwerking met een  fotograaf. 

 
 

Wieringa,T. Dit zijn de namen BB Literatuurlijst bb - 
Psychologische roman - 
lezen voor de lijst 4 

Pontus Beg is commissaris van politie in Michailopol, een perifere grensstad in de steppe.  Als 
de winter invalt, wordt er een groep uitgeteerde vluchtelingen gesignaleerd in de straten van zijn 
stad. Niemand weet wie zij zijn, hun spookachtige aanwezigheid veroorzaakt angst en  onrust. 

 
 
 

Wieringa,T. 
 

Joe Speedboot 
 

BB Literatuurlijst bb - 
Gehandicapt - Schrijvers 
- lezen voor de lijst 4 - 
Kurzweil 

 
Het isolement van een gehandicapte jonge schrijver in een afgelegen dorp ontwikkelt zich door 
de komst van een overrompelende vreemdeling in een onverwachte  richting. 
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Auteur Titel Trefwoorden Niveau Korte beschrijving inhoud 
Bordewijk,F. Blokken. - Knorrende beesten- Auto's - Schoolleven BB De bundeling van deze drie, eerst afzonderlijk uitgegeven novellen behoort zonder twijfel tot   het 
 Bint - Utopieën - 

Schoolleven - 
Universiteit - 1920-40 
- lezen voor de lijst 5 

 meest gelezene van Bordewijks oeuvre. 'Blokken' (1931) beschrijft een  communistische 
toekomstmaatschappij, even angstaanjagend als 'Brave new world' en '1984', romans die pas later 
verschenen. 'Knorrende beesten' (1933) gaat over auto's en de rol die ze spelen in het leven van 
hun eigenaar. Het meest genoemd is 'Bint', het verhaal van een dictoriaal schoolsysteem, dat in de 
verpersoonlijking van de direkteur, Bint, tot in het uiterste een ijzeren tucht  voorstaat. 

 

Couperus,L. 
 
 
 
 
 
 

Couperus,L. 

De stille kracht 
 
 
 
 
 
 

Eline Vere 

Culturele verschillen BB 
- Indonesië - Magie - 
lezen voor de lijst 5 - 
Tachtigers - 
Literatuurlijst 4 en 5 
havo - Nederlands 
oost-indië - Verfilmd 
Vrouwenleven - Den BB 
haag - Zelfdoding - 
lezen voor de lijst 5 - 
Verfilmd - Tachtigers 
- Psychiatrie 

Een gepensioneerde ambtenaar uit Nederlands-Indië wordt belaagd door occulte 
verschijnselen. 

 
 
 
 
 

Eline Vere is het slachtoffer van haar aangeboren karaktereigenschappen en decadent Haags milieu, 
factoren die haar langzaam in de zelfdoding drijven. Couperus schiep met deze beste Nederlandse 
naturalistische roman het portret van een vrouw dat tot ons klassiek erfgoed   behoort. 

 
zie ook: Mooi is dat! 
Hoogtepunten van de Nederlandstalige literatuur verbeeld 
samensteller Gert Jan Pos 

 
Couperus,L. Van oude mensen, de dingen, die Angst - Oude mensen   BB 

 
Een oude vrouw en haar vroegere minnaar leven in de schaduw van een door hen in  het 

 
 
 
 
 
 

Couperus,L. 

voorbij gaan... 
 
 
 
 
 

Verzameld werk, deel 6: -Van 
oude mensen, de dingen die 
voorbijgaan; 
-Berg van licht 

- Indonesië - Relaties 
- Schuldgevoel - 
Indisch milieu - 
Verfilmd - Tachtigers 
- Nederlands oost- 
indië - lezen voor de 
lezen voor de lijst 5 - BB 
Tachtigers 

verleden begane misdaad. 
 
 

Verfilming:  mini serie televisie 1975 

 
 

Eeden,F. van Van de koele meren des doods Vrouwenleven - Dood    BB 
- Psychologische 
roman - lezen voor de 
lijst 5 - Tachtigers - 
Verfilmd - Verfilmd 
boek-dvd aanwezig 

Hoofdpersoon is Hedwig Marga de Fontayne. Ze stamt uit de welgestelde bourgeoisie, raakt 
op jonge leeftijd bevriend met Johan, een schilder, maar trouwt met Gerard, een notariszoon, 
die voor haar geen volwaardig echtgenoot is. Vandaar, dat ze hem verlaat voor Ritsaart, een 
pianist. Ze komt terecht in Londen, raakt in verwachting van Ritsaart, maar haar kind sterft 
spoedig. Daarna reist ze alleen naar Parijs, waar ze op het slechte pad raakt. Uiteindelijk 
keert ze in Holland terug, waar ze sterft. 
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Auteur Titel Trefwoorden Niveau Korte beschrijving inhoud 
Emants,M. Een nagelaten bekentenis Moord - Huwelijk - BB Willem Termeer, de verteller van deze roman, heeft zijn vrouw vermoord. Hij vertelt  zijn 
  lezen voor de lijst 5 -  levensgeschiedenis om deze daad te verklaren. Zijn zoeken naar liefde en puurheid  was 
  Criminaliteit -  gedoemd te mislukken; van zijn vrouw is hij vervreemd, zijn minnares lijkt alleen in zijn  geld 
  Tachtigers  geïnteresseerd. Deze roman, met de beroemde eerste zin: "Mijn vrouw is dood en  al 
    begraven", vormt het hoogtepunt van het Nederlandse  naturalisme. 

 

Grunberg,A. De asielzoeker Literatuurlijst bb - BB 
Overspel - lezen voor 
de lijst 5 

Christian Beck, vertaler van gebruiksaanwijzingen, ontdekt alternatieve vormen van geluk en 
liefde. Ooit ontmaskerde hij zelfbedrog en illusies terwijl zijn vrouw in de woestijn dieren 
bestudeerde. Nu leeft hij voor haar. Samen met de nieuwe man van zijn vrouw vlucht hij de 
werkelijkheid in, omdat de zachte verdoving van de kick, het langzaam vergeten dat je 
bestaat, een kerker blijkt te zijn. 

 
Hertmans,S. 

 
 
 
 
 
 

Lampo,H. 
 
 
 
 
 
 

Mulisch,H. 

Oorlog en terpentijn 
 
 
 
 
 
 

De komst van Joachim Stiller 
 
 
 
 
 
 

De zaak 40/61 

Eerste BB 
wereldoorlog;belgië - 
Psychologische 
roman - 
Oorlogservaringen - 
lezen voor de lijst 5 

 
Magisch realisme - BB 
Bijbelse motieven - 
Apocalyps - 
Literatuurlijst bb - 
Verfilmd - 
Paranormale 
verschijnselen - 
Nasleep w.o. ii - BB 
Literatuurlijst bb - 
lezen voor de lijst 5 - 
Eichmann,adolf 

Aan de hand van hem nagelaten memoires van zijn grootvader Urbain reconstrueert de 
Vlaamse schrijver (1951) in beeldrijke taal het leven van zijn grootvader die rond 1900 in 
armoede opgroeide in Gent. 

 
 
 
 

Een zekere Joachim Stiller, wiens sterfelijke verschijningsvorm zich niet openbaart, gaat een wezenlijk 
bestanddeel uitmaken van het leven en denken van drie elkaar oorspronkelijk onbekende mensen te 
Antwerpen: de ik-figuur (een schrijver), een lerares wiskunde en een   wethouder. 

 
 

zie ook: Mooi is dat! 
Hoogtepunten van de Nederlandstalige literatuur verbeeld 
samensteller Gert Jan Pos 

Ooggetuigenverslag van het in 1961 in Jeruzalem gevoerde proces tegen de nazi en 
jodenvervolger Eichmann (1906-1962), aangevuld met indrukken van diens Berlijnse en 
Poolse werkplekken. 

 
 

Multatuli (ps. van E.Douwes 
Dekker) 

Max Havelaar;of:De 
koffieveilingen der Nederlandse 
handelmaatschappij 

Maatschappijkritiek - BB 
Sleutelroman - 
Kolonialisme - lezen 
voor de lijst 5 - 
Literatuurlijst bb - 
Nederlands oost- 
indië - Verfilmd - 

Een Nederlandse bestuursambtenaar in Indië komt in conflict met een inlandse vorst. 
Aanklacht in romanvorm tegen het Nederlandse kolonialisme in Nederlands  Indië. 

 
 

zie ook: Mooi is dat! 
Hoogtepunten van de Nederlandstalige literatuur verbeeld 
samensteller Gert Jan Pos 
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Auteur Titel Trefwoorden Niveau Korte beschrijving inhoud 
Nescio (ps. van J.H. 
Grönloh) 

De uitvreter; Titaantjes; 
Dichtertje; Mene tekel 

Maatschappijkritiek - 
Vriendschap - 1920- 
40 - lezen voor de 
lijst 5 

BB  

 
 

Palmen,C. 

 

Lucifer 
 

Sleutelroman - BB 
Literatuurlijst bb - 
lezen voor de lijst 5 

 

In de zomer van 1981 valt de vrouw van de componist Lucas Loos op een Grieks eiland in 
een veertig meter diepe afgrond. De turbulente verhouding tussen de homoseksuele Lucas 
Loos en de flamboyante Clara Wevers vormt aanleiding tot een stroom van geruchten 
rondom deze ongelukkige val. 

 
 

Palmen,C. De wetten Relaties - BB 
Literatuurlijst bb - 
lezen voor de lijst 5 - 
Filosofie 

In zeven jaar ontmoet een vrouw zeven mannen in wie zij vooral de wetenschap begeert die 
hen in staat stelt de wereld te begrijpen en te beoordelen.Het boek bestaat uit zeven 
hoofdstukken die de namen hebben van zeven manlijke personen: de astroloog, de 
epilepticus, de filosoof, de (ex-)priester, de fysicus, de kunstenaar en de  psychiater. 

 
 

Pfeiffer,I.L. 
 
 
 
 
 
 

Rosenboom, Thomas 
 
 
 
 
 
 

Vestdijk,S. 

La Superba 
 
 
 
 
 
 

Publieke werken 
 
 
 
 
 
 

Terug tot Ina Damman 

lezen voor de lijst 5 - BB 
Literatuurlijst bb - 
Genua 

 
 
 
 

Historische roman - BB 
Literatuurlijst bb - 
19e eeuw - Nederland 
- Verfilmd boek-dvd 
aanwezig - Verfilmd - 
lezen voor de lijst 5 

 
Studentenleven - BB 
Puberteit - 
Verliefdheid - 1920-40 
- lezen voor de lijst 5 

Een schrijver doet per brief aan een vriend verslag van zijn uitbundige leven in de Italiaanse 
stad Genua. 
Deze roman is een monument voor een stad zoals er maar één is: Genua, La Superba (de 
hoogmoedige). 
En meer nog dan een roman over een schokkend echte en labyrintische stad, is het een 
liefdesverhaal dat tragisch eindigt. 

 
Eind 19e eeuw proberen twee neven, een apotheker in Hoogeveen en een vioolbouwer in 
Amsterdam, een gezamenlijk ideaal te verwezenlijken. 

 
 
 
 
 

Anton Wachter doorleeft in zijn eerste H.B.S.-jaren vele gevoelens van frustratie en 
ontluikende liefde. Problemen van de intelligente maar wereldvreemde jongen blijven hem 
niet bespaard. De eerste, haast onbegrepen liefdesgevoelens voor het meisje Ina Damman 
veranderen zijn innerlijk leven en maken hem in zekere zin  onaantastbaar. 
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Auteur Titel Trefwoorden Niveau Korte beschrijving inhoud 
Vestdijk,S. De koperen tuin Liefde - Muziek - BB In het leven van een medisch student spelen twee vrouwen een belangrijke rol. Zijn  moeder, 
  Alcoholisme - 1920- 

40 - Verfilmd - lezen 
voor de lijst 5 

 muzikaal en mooi en Trix, dochter van een alcoholische dirigent. Zijn moeder is het die hem   voor 
het eerst meeneemt naar een concert in de Koperen Tuin. Daar ontmoet hij Trix en ontstaat er een 
problematische en onmogelijke liefde. 

 
 
 

Vondel,J. van den 

 
 

Gysbreght van Aemstel;met inl. 
en aantn door M.B.Smits-Veldt 

 
Middeleeuwen/renais    BB 
sance - lezen voor de 
lijst 5 

verfilming voor televisie 

 
 
 

Vries,J. de Clausewitz Schrijvers - BB 
Literatuurlijst bb - 
lezen voor de lijst 5 

Een wetenschapper doet onderzoek naar een dertig jaar eerder mysterieus verdwenen 
schrijver 

 
 
 

Woerden,H. van Moenie kijk nie Culturele verschillen BB 
- Isolement - Afrika - 
Literatuurlijst bb - 
lezen voor de lijst 5 - 
Apartheid 

De hoofdpersoon emigreert, vanuit het Nederland van de jaren vijftig, naar Zuid-Afrika. Daar 
sterft zijn moeder, raakt zijn broer in psychische moeilijkheden en blijft de hoofdpersoon 
steeds eenzamer en geïsoleerder achter. Ten slotte keert hij, na een opleiding in de kunsten, 
terug naar Nederland. 

 
Wolff,B., Deken, A. 

 
 
 
 
 
 

Wolkers,J. 

De historie van mejuffrouw Sara 
Burgerhardt 

 
 
 
 
 

Terug naar Oegstgeest 

Vrouwenleven - BB 
Briefromans - 
Literatuurlijst bb - 
lezen voor de lijst 5 - 
Middeleeuwen/renais 
sance 

 
Ouders en kinderen - BB 
Jeugdervaringen - 
Autobiografie - 
Christelijk milieu - 
Literatuurlijst bb - 
lezen voor de lijst 5 - 
Verfilmd - Verfilmd 

In briefvorm geschreven familieroman die een beeld geeft van het typisch Hollands huiselijke 
en maatschappelijk leven aan het einde van de 18e eeuw. 

 
 
 
 
 

Bezoeken aan zijn geboorteplaats zijn voor de schrijver aanleiding tot het vertellen van 
episoden en gebeurtenissen uit zijn jeugd. 
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Auteur Titel Trefwoorden Niveau Korte beschrijving inhoud 
Mortier,E. Godenslaap Vlaanderen;wo i - BB  

Een bijna honderdjarige vrouw beschrijft haar ervaringen rond de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen en Noord- 
 
 
 
 
 
 

Mulisch,H. 
 
 
 
 
 
 

Mulisch,H. 
 
 
 
 
 
 

Nooteboom,C. 

 
 
 
 
 
 

De ontdekking van de hemel 
 
 
 
 
 
 

Het stenen bruidsbed 
 
 
 
 
 
 

Rituelen 

lezen voor de lijst 6 - 
België - Oorlog - 
Literatuurlijst bb 

 
 
 

Vriendschap - BB 
Sleutelroman - Ethiek 
- Literatuurlijst bb - 
Verfilmd - lezen voor 
de lijst 6 - Verfilmd 
boek-dvd aanwezig 

 
Literatuurlijst bb - BB 
Oorlogservaringen - 
Klassieke oudheid in 
tijd en motief - 
Tweede wereldoorlog 
- lezen voor de lijst 6 
- Dresden 
Mystiek - BB 
Literatuurlijst bb - 
lezen voor de lijst 6 - 
Verfilmd - Zakenleven 

Frankrijk om en aan het front. Ze neemt geen blad voor de mond, spaart niemand en schrijft alleen voor 
zichzelf. 

 
 

zie ook: Mooi is dat! 
Hoogtepunten van de Nederlandstalige literatuur verbeeld 
samensteller Gert Jan Pos 

Twee engelen onthullen een ingenieuze manipulatie met de historie en met genetisch 
materiaal. 

 
 

Titel verfilming: De ontdekking van de hemel / 
The discovery of heaven 

 
De Amerikaan Norman Corinth gaat in de jaren vijftig naar een tandartsencongres in de door 
hem in de Tweede Wereldoorlog gebombardeerde stad Dresden. Het mismaakte gezicht van 
Corinth is een tastbare aanwijzing voor de verdierlijking van de  mens. 

 
 
 
 

Drie decennia uit het leven van een rijke handelaar, die zich beweegt tussen profane en 
mystieke rituelen. 

 
 

Engelse titel verfilming: Rituals 
 

Reve,G. (K.van het) Op weg naar het einde Literatuurlijst bb - BB 
Homoseksualiteit;ma 
nnen - Briefromans - 
Geloofsproblemen - 
lezen voor de lijst 6 

Zes deels gefictionaliseerde reisbrieven, waarin de schrijver zijn intiemste gedachten over 
leven, liefde en letteren uitspreekt. 
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