
  

          
 

 

 
 

Leeskringenservice 
Titellijst 

de Bibliotheek Eemland 
Seizoen 2016-2017 

 

AUTEUR TITEL  PRIJS 
per 
uit-
lening 

Op de lijst sinds 
seizoen 

Adiga, Aravind 

 
De witte tijger 

 

Balram Halwai heeft 

zich als slimste 

jongetje van zijn dorp 

via een 

chauffeursbaantje in 

Delhi tot een rijke 

taxiondernemer in 

cyberstad Bangalore 

opgewerkt . 

 
€ 15,- 

 
 
 

Akkermans, I. 

 
Bestemming Soerabaja 

Herinneringen van de 

marinier Harry 

Akkermans aan zijn 

inzet tijdens het 

dekolonisatieconflict 

met Indonesië (1945-

1948). 

 
€17,50 

2015/2016 

Atkinson, Kate 

 
Leven na leven 

Kan Ursula, gezegend 

door een schijnbaar 

oneindige hoeveelheid 

levens, de wereld 

redden van de 

onvermijdelijke 

neergang? En als ze 

dat kan - zal ze het ook 

doen? 

 

 
€17,50 

2014/2015 

Baay, R.  

 
De Njai. Het 

concubinaat in Ned. 
Indië 

Geschiedenis van de 

njais, de voormoeders 

die in de koloniale tijd 

in Nederlands-Indië in 

concubinaat leefden 

met Nederlandse 

mannen en zo de 

voorouders werden van 

veel Indische 

Nederlanders. 
 

 
€ 15,- 

 
 
 
 
Senia geschiedenis 
2012/2013 



  

Barnes, Julian 

 
Alsof het voorbij is 

 

Door een onverwachte 

erfenis wordt een 

middelbare man 

geconfronteerd met 

zijn niet altijd 

flatteuze verleden. 

 
€ 15,- 

2012/2013 

Beeck, Griet op 
de 

 
Vele hemels boven de 

zevende 

Vijf personages vanuit 

ik-perspectief 

beurtelings hun 

verhaal vertellen: de 

zussen Eva (36) en 

Elsie (42), hun vader 

Jos (71), Elsies dochter 

Lou (12), en de 

kunstschilder Casper 

(46) 

 

 
€17,50 

Senia 2014 

Beeck, Griet op 
de 

 
Kom hier dat ik U kus 

 

Een roman over 

Mona, als kind, als 

vierentwintigjarige, 

en als 

vijfendertigjarige. 

Een verhaal over 

waarom we worden 

wie we zijn 

 
€ 17,50 

2015/2016 

NIEUW 
Beeck, J. op de 

 
Het verlies van België 

Beschrijving van de  

Belgische opstand  

van 1830 met de aanloop 

daar naar toe, de  

onderlinge verhoudingen 

tussen de 

 revolutionairen,  

het optreden van koning 

Willem I en de wijze 

 waarop het conflict  

escaleerde. 

 
 

 
€20,- 

Senia gesch 
2016/2017 

Bernlef 

 
Buiten is het maandag 

 

Een man die enige tijd 

in coma lag na een 

auto-ongeluk waarbij 

hij zijn vrouw verloor, 

probeert tijdens een 

verblijf in Nova Scotia 

zijn herinneringen te 

ordenen. 

 

 
€ 15,- 

Senia,  



  

Bernlef 

 
Publiek geheim 

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. 

 

 
€ 15,- 

Senia 2013 

Bervoets, Hanna  

 
Lieve Céline 

 

Een laagbegaafde 

jonge vrouw zoekt 

troost voor haar 

dramatische leven in 

brieven aan de door 

haar bewonderde 

zangeres Céline Dion. 

 
€ 15,- 

 
 
 
 
Senia 2012  

NIEUW 
Best, Geoffrey 

 
Churchill 

Biografie van de Britse 

staatsman (1874-

1965). 

€ 20,- Senia gesch 
2016/2017 

Bloom, A. 

 
Wij geluksvogels 

Twee halfzussen laten 

hun leven achter om 

het geluk te zoeken in 

het Hollywood van de 

jaren veertig van de 

20e eeuw, de een om 

een ster te worden, de 

ander volgt in haar 

schaduw. 

 

 
€17,50 

Senia literatuur 
2015/2016 

NIEUW 
Bor, J. 

 
Wat is wijsheid? : een 
filosofische zoektocht 

 

Verslag door de 

Nederlandse filosoof 

en zenboeddhist van 

zijn levenslange 

speurtocht naar 

wijsheid, waarbij hij 

ervan uitging dat 

filosofie bezield denken 

is. 

 
€20,- 

 
 
 
 
Senia filosofie 
2016/2017 



  

 
 
Bossenbroek, 
Martin 

 
De Boerenoorlog 

Geschiedenis van de 

Boerenoorlog (1899-

1902) in Zuid-Afrika, 

een conflict tussen 

grootmacht Groot-

Brittannië en twee 

kleine 

Boerenrepublieken. 

 
€17,50 

Senia Gesch. 2014 

Botton, Alain de 

 
De troost van de 

filosofie 
 

Inleiding tot de 

vertroostende werking 

van filosofie aan de 

hand van werk van zes 

bekende westerse 

filosofen. 

 
€17,50 

 
 
 
Filosofie 
2015/2016 

Brandsma, 
Margriet 

 
Het mirakel Merkel: hoe 
het meisje van Kohl de 
machtigste vrouw ter 

wereld werd 
 

Biografie van de 

Duitse bondskanselier 

(1954- ). 

 
€17,50 

 
 
 
 
Senia gesch 
2015/2016 

Brijs, Stefan 

 
 

Post voor mevrouw 
Bromley 

Twee Engelse jongens 

staan in 1914 heel 

verschillend tegenover 

actieve deelname aan 

de oorlog. 

 
€17,50 

 
 
 
Senia Eerste WO 

Brokken, Jan 

 
De vergelding 

Wie legde op 10 

oktober 1944 in Rhoon, 

onder de rook van 

Rotterdam, een onder 

stroom staande 

elektriciteitsdraad over 

de weg, waardoor een 

Duitse soldaat gedood 

werd? 

 
€ 15,- 

 
 
 
 
Senia Gesch. 2014 



  

NIEUW 
Brouwers, J. 

 
Het hout 

Een broeder is getuige 

van seksueel misbruik 

en vernedering van 

jongens in een 

pensionaat bij een 

mannenkloostergemee

nschap, maar zwijgt 

hierover net als 

iedereen. 

 

 
€ 20,- 
 
 

 
 
 
 
 
2016/2017 

Buwalda, Peter 

 
Bonita Avenue 

 

De kinderen van een 

gevierde 

wetenschapper treden 

niet bepaald in zijn 

voetsporen.  
 

 
€15,- 

Senia 2012  

Carrasco, Jesús 

 
De vlucht 

Een jongen vlucht voor 

het gezin waarin hij 

leeft en voor de 

autoriteiten. De enige 

mens die hij vertrouwt, 

is een geitenhoeder die 

hij onderweg ontmoet. 

 

 
€17,50 

Senia literatuur 
2015/2016 

Carter, Miranda 

 
Ondergang van het 

oude Europa 

Geschiedenis van de 

familiebanden tussen 

koning George V van 

Groot-Brittannië, 

keizer Wilhelm II van 

Duitsland en tsaar 

Nicolaas II van 

Rusland, en de 

betekenis van die 

banden bij het 

uitbreken van de 

Eerste Wereldoorlog in 

1914. 

 

 
€17,50 

Senia gesch 
2015/2016 
Eerste WO   

 
Claudel, Philippe 

 
Het kleine meisje van 

meneer Linh 
 

Een oude man 

ontvlucht met zijn 

enkele weken oude 

kleindochter zijn door 

oorlog verscheurde 

land in Zuidoost-Azië 

om nieuw houvast te 

zoeken in een grote 

westerse stad. 

 
€15,- 

 



  

Coultre, E.A. le 
 

Ik denk 
 
 

Rijk geïllustreerd boek 

biedt een heldere en 

toegankelijke inleiding 

in de filosofie. 

 

 
€17,50 

Senia, G 

Cunningham, 
Michael  

 
Bij het vallen van de 

avond 
 

De komst van zijn 

zwager leidt bij een 

kunsthandelaar van 

middelbare leeftijd tot 

grote innerlijke 

verwarring. 

 
€17,50 

 

Dam, Peter van 

 
Staat van verzuiling 

Analyse van het 

fenomeen verzuiling in 

de twintigste-eeuwse 

Nederlandse 

samenleving, waarbij 

dit verschijnsel wordt 

ontmaskerd als een 

historische mythe.  

 

 
€ 15,- 

Senia gesch.  

NIEUW 
Daoud, K. 

 
Moussa of de dood van 

een Arabier 

De inmiddels 

hoogbejaarde broer 

van de in 'De 

vreemdeling' (1942) 

van Albert Camus 

(1913-1960) op het 

strand van Algiers 

vermoorde 'Arabier' 

lucht zijn hart over 

alle verwarring 

sindsdien. 

 

 
€20,- 

2016/2017 

NIEUW 
Dehue, T. 

 
Betere mensen : over 
gezondheid als keuze 

en koopwaar 
 

Kritische beschouwing 

over de medicalisering 

en de negatieve 

consequenties van de 

hedendaagse 

biopsychiatrie en 

moderne technologie in 

de geneeskunde. 

 
€ 20,- 

Senia filosofie 
2016/2017 



  

Dis, Adriaan van 

 
Ik kom terug 

 

Een man probeert te 

achterhalen wat zijn 

bejaarde moeder altijd 

voor hem verborgen 

hield. 

 
€17,50 

Senia literatuur 
2015/2016 

Dis, Adriaan van 

 
Tikkop 

Een Zuid-Afrikaanse 

en een Nederlandse 

man, veertig jaar 

geleden betrokken bij 

het verzet tegen de 

Apartheid, halen hun 

banden weer aan. 

 
€ 15,- 

Senia 

Dohmen,  J. 
 

Het leven als 
kunstwerk 

'Waarom zou niet ieder 

van zijn leven een 

kunstwerk maken?' 

Deze vraag van 

Foucault inspireert 

Joep Dohmen tot een 

hartstochtelijk pleidooi 

voor een stijlvol, 

waarachtig leven.  

 

 
€17,50 

 

Eggers, David 

 
De cirkel 

 

Een jonge vrouw krijgt 

een baan bij het 

grootste ICT-bedrijf ter 

wereld na verloop van 

tijd begint ze te 

twijfelen aan de 

werkwijze van het 

concern.  

 
€17,50 

Senia literatuur 
2014/2015 

Enquist, Anna  

 
De verdovers 

Als een psychiater na 

het verlies van zijn 

vrouw zijn praktijk 

hervat, krijgt hij via 

een student te maken 

met het dilemma 

tussen het doorvoelen 

en benoemen versus 

het verdoven van pijn. 

 

 
€ 15,- 

 

Enter, Stephan  

 
Grip 

Vier alpinisten die in 

hun studententijd in 

de Noorse Lofoten 

enkele klimtochten 

gemaakt hebben, 

komen na twintig jaar 

bijeen voor een reünie. 

 

 
€ 15,- 

Senia 2013 



  

 
 
 

Evans, Jules 

 
Filosofie voor het leven 
en andere gevaarlijke 

situaties 
 

Uiteenzetting 

gebaseerd op 

psychologische 

inzichten over de wijze 

waarop de wijsbegeerte 

uit de klassieke 

oudheid de 

tegenwoordige 

menselijk ontplooiing 

kan ondersteunen. 

 

 
€17,50 

Filosofie 

Faseur, Cees   

 
 

Eigen meester, 
niemands knecht 

 

Het leven van Pieter 

Sjoerds Gerbrandy, 

minister-president van 

Nederland in de 

Tweede Wereldoorlog 

 

 
€17,50 

 

NIEUW 
Foenkinos, D. 

 
Charlotte 

 

De Joods-Duitse 

schilderes Charlotte  

Salomon (1917-1943) 

vlucht voor de nazi's 

naar Parijs, waar zij 

haar meesterwerk 

schildert. 

 
€ 20,- 

2016/2017 

Forrest, Alan  

 
Napoleon 

 

Biografie van 

Napoleon Bonaparte 

(1769-1821), generaal, 

consul, keizer en 

veroveraar van 

Europa. 

 
€17,50 

Senia gesch 
2015/2016 

Fraser, Antonia 

 
Marie Antoinette 

 

Biografie van de 

tijdens de Franse 

Revolutie 

terechtgestelde Franse 

koningin (1755-1793) 

 
€ 17,50 

Senia literatuur 
2015/2016 



  

Fredriksson, M. 

 
Het raadsel van de 

liefde 
 

De liefde tussen een op 

feiten gerichte 

wetenschapper en op 

intuïtie vertrouwende 

verpleegster wordt 

geplaagd door veel 

onderling onbegrip. 

 
€ 15,- 

Senia, G 

Garcia Marquez, 
Gabriel  

 
Herinnering aan mijn 

droeve hoeren 
 

Een man geeft zichzelf 

op zijn negentigste 

verjaardag een bezoek 

aan een maagdelijk 

hoertje cadeau en 

wordt tot zijn 

verbazing verliefd op 

haar. 

 

 
€ 15,- 

Senia 

Geiger, Arno 

 
De oude koning in zijn 

rijk 
 

De Oostenrijkse 

schrijver (1968-) leert 

zijn vader, die aan de 

ziekte van Alzheimer 

lijdt, op een nieuwe 

manier waarderen. 

 
€17,50 

Senia 2014 

Gerritsen, Esther 

 
Dorst 

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. 

 

 
€ 15,- 

 

Goldsmith, S. 

 
De hormoonfabriek. 

Een oude man kijkt 

terug op zijn loopbaan 

als directeur van een 

fabriek van 

hormoonpreparaten in 

het zuiden van 

Nederland waarin hij 

weinig last van 

scrupules binnen en 

buiten zijn bedrijf had. 

 
€17,50 

Senia literatuur 
2015/2016 



  

Grøndahl,  Jens 
Christian 

 
Dat weet je niet 

Als hun enige dochter 

thuiskomt met een 

Pakistaanse vriend, 

proberen een Deense 

advocaat en zijn 

Engelse vrouw 

krampachtig te 

bewijzen dat diens 

achtergrond niet 

belangrijk voor hen is.  

 

 
€ 15,- 

Senia 2012  

NIEUW 
Grossman, D. 

 
Komt een paard de 

kroeg binnen 
 

De voorstelling van een 

Israëlische stand-

upcomedian, die wordt 

gadegeslagen door een 

gepensioneerde rechter 

met wie hij ooit 

bevriend was, gaat 

over in het persoonlijke 

verhaal over een 

traumatische 

jeugdervaring, 

wat de rechter 

confronteert met zijn 

verraad van hun 

vriendschap. 

 
€ 20,- 

2016/2017 

Grunberg, Arnon 

 
De man zonder ziekte 

 

 

Een naïeve architect 

reist twee keer voor een 

project naar het 

Midden-Oosten en 

raakt beide keren in de 

problemen. 

 

 
€17,50 

Senia 2014 

Haasse, Hella  

 
Zwanen schieten 

 

Autobiografisch 

verslag van een 

zoektocht naar het 

eigen verleden en 

naar dat van 

naasten. 

 
€ 15,- 

Senia 2012  

Hagen, E. 

 
President van 

Nederland 

Biografie van de 

Nederlandse patriot, 

diplomaat en 

staatsman, in 1805-

1806 als 

raadspensionaris 

staatshoofd van de 

Bataafse Republiek. 

 

 

 
€17,50 

 
 
 
Senia literatuur 
2014/2015 



  

Hart, Maarten ‘t 

 
Magdalena 

 

Portret van de moeder 

van de auteur, die uit 

een streng 

gereformeerd milieu 

kwam. 

 
€17,50 

 
 
 
Senia literatuur 
2015/2016 

Heijden, A.F. Th. 
vd 

 
De helleveeg 

 

Een tante van de 

verteller wordt 

gestuurd door wrok 

over wat haar in het 

verleden is aangedaan 

en laat dat haar 

familie duidelijk 

merken. 

 
€ 15,- 

 

Heijden, A.F. Th. 
vd  

 
Tonio 

 

Roman ter 

nagedachtenis aan de 

21-jarige zoon van de 

auteur die in 2010 

omkwam bij een 

verkeersongeluk.  
 
 

 
€ 15,- 

Senia 2012  

Hermsen, Joke J. 

 
Kairos : een nieuwe 

bevlogenheid 
 

Essays over 

contemporaine 

tijdsbeleving in relatie 

tot filosofie en cultuur. 

 
€17,50 

Filosofie 

Hertmans, Stefan 

 
Oorlog en terpentijn 

 
 
 

Portret van de 

grootvader van de 

Vlaamse schrijver als 

soldaat in de Eerste 

Wereldoorlog en als 

kunstenaar. 

 
€ 15,- 

 
 
 
 
Boekentaal 17, 
Senia 2014, Eerste 
WO 



  

Hill, Lawrence  

 
Het negerboek 

Het levensverhaal van 

het West-Afrikaanse 

meisje Aminata Diallo, 

dat in 1755 als 11-

jarige door 

slavenhandelaars 

naar Amerika gehaald 

wordt, maar uitgroeit 

tot een icoon van de 

anti-slavernij-

beweging. 

 

 
€ 15,- 

Senia 2012  

 
 
 
 
Hoes, Isa 

 
Toen ik je zag 

Persoonlijk relaas van 

de Nederlandse actrice 

en schrijfster over haar 

relatie met haar man, 

acteur en musicus 

Antonie Kamerling, 

die in 2010 zwaar 

depressief een einde 

aan zijn leven maakte. 

 

 
€17,50 

 

NIEUW 
Hofstede, B 

 
De hemel boven Parijs 

 

Een Parijse hoogleraar 

raakt gefascineerd 

door een Nederlandse 

uitwisselingsstudente. 

 
€ 20,- 

2016/2017 

Hosseini, Khaled 

 
En uit de bergen kwam 

de echo 

Pari wordt afgestaan 

aan een rijke, 

kinderloze vrouw in 

Kabul, die haar al snel 

meeneemt naar Parijs. 

Pas na de dood van 

haar moeder ontdekt 

ze wie haar echte 

familie in Afghanistan 

is. 

 

 
€15,- 

 

NIEUW 
Houellebecq, M. 

 
Onderworpen 

In Frankrijk komt de 

Moslimbroederschap 

aan de macht en keert 

het maatschappelijke 

bestel ondersteboven. 

 
€ 20,- 

 
 
 
2016/2017 



  

Hulst, Auke van 
der 

 
Kinderen van het ruige 

land 
 

Na het overlijden van 

de vader verliest een 

gezin in een afgelegen 

streek in de provincie 

Groningen de greep op 

het leven. 

 

 

 

 
€17,50 

 
 
 
 
Senia 2014 

Huyer, M. 

 
Discipline. Over leven 

in overvloed 
 

Filosofisch 

essay over discipline  

in verschillende 

vormen als een 

mogelijk instrument 

om het leven in een tijd 

van overvloed vorm te 

geven. 

 
€17,50 

 

Jager, Janine  
 

Wilhelmina Triesman, 
1901-1982: een 
Nederlandse in 

Leningrad 
 

Biografie van een 

Rotterdamse vrouw die 

trouwde met een 

Russische zeeman en 

als 

wetenschapsbeoefenaa

rster carrière maakte 

in communistisch 

Rusland. 

 

 
€17,50 

2014/2015 

Janse, A. 

 
Een pion voor een 

dame 

Historisch verslag van 

de levensloop en 

huwelijken van Jacoba 

van Beieren en de 

politieke machtsstrijd 

rond Holland en 

Zeeland waar ze een 

rol in speelde. 

 

 
€ 15,- 

Senia geschiedenis 

Jansen,  Marc 

 
Grensland : een 

geschiedenis van 
Oekraïne 

 

Het gebied dat nu 

Oekraïne heet, in 

letterlijke betekenis 

'Grensland', lag de 

afgelopen eeuwen in 

het Pools-Litouws 

Gemenebest, het 

Osmaanse Rijk, het 

Russische Rijk, het 

Habsburgse Rijk, 

Polen, de Sovjet-Unie, 

Hongarije en 

Roemenië. 

 
€17,50 

Senia gesch 
2015/2016 



  

Japin, Arthur  

 
Maar buiten is het feest 

Wanneer een beroemde 

theater-persoonlijkheid 

een rechtszaak 

aanspant om een jong 

meisje uit handen van 

een verkrachter te 

houden, dreigen de 

geheimen uit haar 

eigen verleden 

openbaar te worden. 

 

 
€ 15,- 

 

Jensen, S. 
 

Dag vriend!: intiem 
kapitaal in tijden van 

Facebook, GeenStijl en 
WikiLeaks 

 

Kritische beschouwing 

over het tegenwoordige 

gebruik van sociale 

media op internet. 

€17,50  
 
 
 
Senia filosofie 
2015/2016 

Jonasson, Jonas 

 
De 100 jarige man die 
uit het raam klom en 

verdween 
 

Op zijn honderdste 

verjaardag ontvlucht 

een man het door hem 

zo gehate 

bejaardencentrum. 

 
€ 15,- 

 

Jong, Oek de 

 
Pier en Oceaan 

 

Autobiografisch 

getinte kroniek van de 

volwassenwording van 

een man uit een 

protestants-christelijk 

milieu in de jaren 

vijftig en zestig. 

 
€17,50 

 
 
 
Senia literatuur 
2014/2015 

Joyce, Rachel 

 
De onwaarschijnlijke 
reis van Harold Fry 

Een pasgepensioneerde 

Britse man maakt een 

grote innerlijke groei 

door als hij ruim 

achthonderd kilometer 

loopt in een poging een 

oud-collega die aan 

kanker lijdt, van de 

dood te redden. 

 

€ 15,- 

 



  

Kat, Otto de 

 
Bericht uit Berlijn 

 

Via zijn dochter krijgt 

een Nederlandse 

diplomaat in de 

Tweede Wereldoorlog 

geheime informatie. 

 
€15,- 

Senia 2013 

NIEUW 
Keizer, B. 

 
Ludwig Wittgenstein 

Taal, de dwalende gids 
 

Leesbare inleiding in 

leven en werk 

van Wittgenstein, met 

veel citaten 

uit de 'Tractatus', de '

Filosofische 

Onderzoekingen' en 

'Over Zekerheid', 

 
€20,- 

 
 
 
Senia Filosofie 
2016/2017 

Kelder, E. 

 
Het leek stiller dan het 

was 

Seije (ik-figuur), 

dochter van de 

alleenstaande Fenna, 

woont op Vlieland. Ze 

heeft ée ́n goede vriend, 

Teun. Na een 

ingrijpende 

gebeurtenis gaat Seije 

studeren in 

Edinburgh. 

 

 
€17,50 

 
 
 
 
Senia literatuur 
2015/2016 

Keuls, Yvonne 

 
Benjamins bruid 

 

Een Nederlands-

Indische vrouw ziet in 

een vreemde jongeman 

de plaatsvervanger 

van haar zoon, die 

naar elders vertrok. 

 
€ 15,- 

 

Kloek, Els 

 
Kenau en Magdalena 

 

Overzicht van de rol 

van vrouwen tijdens de 

Tachtigjarige Oorlog. 

 
€17,50 

 
 
 
 
Senia gesch 
2015/2016 



  

Koch, Jeroen 
 

Koning Willem I 1772 – 
1843 

 
 

 

Biografie van Willem 

I, vanaf 1813 tot 1840 

soeverein vorst en 

koning der 

Nederlanden. 

 

 
€17,50 

Senia gesch 
2015/2016 

Koch, Koen 

 

 
Een kleine 

geschiedenis van de 
grote oorlog 

 

Geschiedenis van de 

Eerste Wereldoorlog, 

met nadruk op 

militaire 

verhoudingen, 

innovaties en 

blunders. 

 
€17,50 

Senia gesch 
2014/2015 
 Eerste WO 

Koelemeijer, 
Judith  

 
Anna Boom 

Het avontuurlijke 

leven van een 

Nederlandse vrouw 

met vele gezichten, 

beginnend als zij in de 

zomer van 1942 als 22-

jarige op de trein naar 

Boedapest stapt op reis 

naar haar veel oudere, 

getrouwde minnaar. 

 

 
€ 15,- 

 

NIEUW 
Kwast,  
Ernest van der 

 

 
De ijsmakers 

Een Italiaanse familie 

van ijsmakers baat een 

ijssalon in Rotterdam 

uit, maar dan 

breekt de oudste zoon 

met de ambachtelijke 

familietraditie. 

 
€ 20,- 

2016/2017 

Lanoye, Tom 

 
Gelukkige slaven 

Twee personen met 

dezelfde naam beleven 

in hun zucht naar geld 

en erkenning bizarre 

avonturen. 

 
€17,50 

2014/2015 



  

NIEUW 
Leeuwen, Joke 
van 

 
De onervarenen 

Een groep Nederlandse 

migranten komt 

midden 19e eeuw er 

door schade en 

schande achter 

dat de beloften 

van de Maatschappij 

voor Overzeese 

Volksplanting 

gebakken lucht zijn.  

 

 
€ 20,- 

2016/2017 

Leeuwen, Joke 
van 

 
Feest van het begin 

In de tweede helft van 

de achttiende eeuw in 

Frankrijk wordt een 

meisje te vondeling 

gelegd en belandt in 

een door nonnen geleid 

tehuis, maar door 

haar vrijgevochten 

natuur is ze daar al 

gauw niet op haar 

plaats. 

 

 
€ 15,- 

Senia 2013 

Macleod, Cynthia 

 
De vrije negerin 

Elisabeth 
 

Het leven van de vrije 

negerin Elisabeth 

Samson (1715-1771) 

die in het 18e eeuwse 

Suriname bekend 

werd om haar rijkdom 

en haar huwelijk met 

een blanke man. 

 

 
€ 15,- 

Senia  

Marai, Sandor  
 

Gloed 
 
 
 
 

Als twee jeugdvrienden 

elkaar na veertig jaar 

weer ontmoeten, blijkt 

dat zich destijds een 

tragedie tussen hen 

heeft afgespeeld met 

betrekking tot de 

vrouw van een van 

hen. 

 

 
€ 15,- 

Senia, G 

 
Marias, J. 

 
De verliefden 

De brute moord op een 

Spaanse zakenman 

roept veel vragen op bij 

een vrouwelijke kennis. 

 

 
€17,50 

 
 
 
Senia literatuur 
2015/2016 



  

McEwan, I. 

 
De kinderwet 

Een vrouwelijke 

rechter in familierecht 

raakt verwikkeld in 

een zaak waarin een 

jonge Jehovah's 

Getuige (en diens 

ouders) een voor hem 

levensreddende 

bloedtransfusie 

weigert. 

 

 
€17,50 

 
 
 
 
 
Senia literatuur 
2015/2016 

Meer, Vonne van 
der  

 
Zondagavond 

Op een zondagavond, 

bij haar vaste bezoek 

aan haar vader, heeft 

een vrouw weinig tijd, 

terwijl hij juist deze 

avond wil praten over 

een gebeurtenis uit de 

oorlog waarover hij 

niet eerlijk is geweest.  

 

 
€ 15,- 

Senia, G 

 
Melandri, 
Francesca 

 
Eva slaapt 

 

In het leven van een 

Zuid-Tiroolse vrouw 

speelt de 

problematische 

geschiedenis van haar 

geboortestreek mee. 

 
€17,50 

2014/2015 

Mercier, Pascal 

 
Nachttrein naar 

Lissabon 
 

Een Zwitserse leraar 

raakt zo geboeid door 

de filosofische 

overpeinzingen van 

een Portugese arts dat 

hij naar Portugal 

afreist om meer over 

hem te weten te komen.  
 

 
€ 15,- 

Senia  

 
Mersbergen, J. 
van 

 
De laatste ontsnapping 

Een man is vlak voor 

de oorlog uit het 

voormalige Joegoslavië 

naar Nederland 

gevlucht en zoekt 

vergetelheid in jenever 

en vrouwen. Dan duikt 

een 10-jarige jongen op 

die zegt dat hij zijn 

zoon is. 

 
€17,50 

Senia literatuur 
2015/2016 



  

Meulen van der, 
Dik 

 
Koning Willem III : 

1817-1890 
 

Biografie van Willem 

III, van 1849 tot 1890 

koning van Nederland. 

 
€17,50 

Senia gesch 
2015/2016 

Mo Yan 

 
Kikkers 

Een geroemd 

plattelandsverloskundi

ge ontwikkelt zich tot 

een meedogenloos 

uitvoerster van 

China's 

eenkindpolitiek. 

 
€ 15,- 

Senia 2013 

 
Munninghof, 
Alexander 

 

 
De stamhouder : een  

familiekroniek 

 

 

Beschrijving van de 

oorlogsgeschiedenis 

van een welgestelde 

Nederlands-Duits-

Baltische familie in de 

twintigste eeuw. 

 
€17,50 

 
 
 
 
Senia gesch 
2015/2016 

Munro, Alice 

 
Te veel geluk 

 

Verhalen over wat 

onder de oppervlakte 

ligt van ogenschijnlijk 

rustige levens. 

 
€17,50 

 

Murakami Haruki  
Kafka op het strand 

 
 
 
 
 
 

Het leven van een 15-

jarige jongen die van 

huis is weggelopen, 

loopt parallel aan dat 

van een oude man die 

op zoek is naar de 

openingssteen die een 

andere wereld zal 

ontsluiten. 

 

 
€ 15,- 

Senia 



  

Murakami, H. 

 
De kleurloze Tsukuro 

Tazaki en zijn 
pelgrimsjaren 

 

Een man gaat op zoek 

naar de motieven van 

zijn vroegere vrienden 

om hem zo'n zestien 

jaar eerder zonder 

enige uitleg uit hun 

vriendengroep te 

stoten. 

 

 
€17,50 

Senia literatuur 
2015/2016 

NIEUW 
Neville, Peter   

 
Mussolini  

 

 

 

Biografie van de 

Italiaanse dictator 

(1883-1945).  

 
€ 20,- 

Senia gesch 
2016/2017 

Noordervliet, 
Nelleke  

 
Zonder noorden komt 

niemand thuis 
 

Als de moordenaar 

van zijn vrouw 

vrijkomt, vlucht een 

man ver weg, naar de 

Canadese westkust. 

 
€ 15,- 

Boekentaal 14A 

Nussbaum, 
Martha 

 

 
Mogelijkheden 

scheppen 
 

Pleidooi voor andere 

maatstaven dan louter 

economische om de 

ontwikkeling van een 

land aan af te meten, 

onder meer de mate 

waarin de bevolking 

zich kan ontplooien. 

 

 
€ 15,- 

Filosofie 2014 

Nussbaum, 
Martha 

 
De nieuwe religieuze 
tolerantie. Een uitweg 

uit de politiek van 
angst 

Filosofisch essay over 

de religieuze 

intolerantie in de 

westerse 

samenlevingen. 

 
€ 15,- 

Filosofie 2014 



  

Palm, Jos 

 
Moederkerk: de 

ondergang van rooms 
Nederland 

 

Het levensverhaal van 

een rooms-katholieke 

moeder en de rol die de 

kerk in haar leven 

speelde, zowel in de 

tijd van het 'Rijke 

Roomse Leven' als in 

de vernieuwingstijd 

van de jaren zestig.  

 

 
€17,50 

 

NIEUW 
Palmen, Connie 

 
Jij zegt het 

 

Fictieve autobiografie 

van de Engelse dichter 

Ted Hughes (1930-

1998), echtgenoot van 

dichteres-schrijfster 

Sylvia Plath (1932-

1963). 

 

€ 20,- 

2016/2017 

NIEUW 
Parker, Geoffrey 

 
Filips II 

Biografie van de 

Spaanse koning (1527-

1598), heerser over een 

wereldrijk waar de zon 

nooit onderging. 

 
€ 20,- 

Senia gesch 
2016/2017 

Popa, S. 

 
Verdwenen grenzen 

In Roemenië in de 

tweede helft van de 

jaren '80 weigert een 

traditionele 

Romafamilie hun 

dochter te laten 

trouwen met haar 

geliefde, een niet-

Roma. 

 

 
€17,50 

 
 
 
Senia literatuur 
2015/2016 

Reisel, Wanda  

 
Nacht over Westwoud  

 
 

Een waarnemend 

huisarts krijgt in een 

dorp te maken met een 

uitbarsting van 

vreemdelingenhaat. 

 
€ 15,- 

 



  

Rek, Wilma de 

 
Stand-up filosoof : de 
antwoorden van René 

Gude 
 

Interviews met de 

Nederlandse filosoof 

over enkele grote 

levensvragen. 

 
€17,50 

Senia filosofie 
2014/2015 

 
Remarque, E.M. 

 
Van het westelijk front 

geen nieuws 
 

Beschrijving van de 

verschrikkingen van 

de stellingenoorlog 

1914-'18 in Frankrijk. 

 
€17,50 

Senia geschiedenis 
2014/2015 
 Eerste WO 

Roth, J. 

 
Job 

Een orthodoxe jood 

wordt na zijn 

emigratie naar 

Amerika getroffen door 

uiteenlopende 

calamiteiten. 

Verbitterd wendt hij 

zich af van de religie. 

 

 
€17,50 

Senia literatuur 
2014/2015 

Roth, Ph. 

 
Nemisis 

Terwijl in 1944 zijn 

vrienden in Europa 

vechten, krijgt een in 

Amerika 

achtergebleven, voor 

het leger afgekeurde 

sportleraar te maken 

met een polio-

epidemie. 

 
€ 15,- 

 

Ruebsamen, H. 

 
Het lied en de waarheid 

 
 

 

Het leven van een 

meisje tussen haar 

vierde en tiende jaar 

vlak voor en tijdens de 

Tweede Wereldoorlog 

in Nederlands Indië en 

later Nederland. 

 

 
€ 15,- 

Senia, G 



  

Sandel, Michael J. 
 

Pleidooi tegen 
volmaaktheid : een 

ethiek voor 
gentechnologie 

 

Sandel is filosoof in 

Harvard. In dit boek 

gaat hij in op de 

morele consequenties 

van moderne 

technologie, met name 

gentechnologie. 

 
€17,50 

Filosofie 

Schalansky, 
Judith 

 
De lessen van 
mevrouw Lohmark 
 

Een biologiedocente 

(eind vijftig) aan een 

met sluiting bedreigd 

gymnasium in Oost-

Duitsland koestert 

opvattingen die geheel 

gerelateerd zijn aan  

de Darwinistische 

leerprincipes. 

 

 
€17,50 

 
 
 
 
Senia 2014 

NIEUW 
Schnitzler 

 
Het digitale proletariaat 

 

Kritische 

kanttekeningen bij de 

toenemende 

digitalisering van de 

samenleving en de 

effecten daarvan op 

het menselijk leven. 

 
€ 20,- 

Senia filosofie 
2016/2017 

NIEUW 
Schutter/Peeters 

 
Hannah Arendt 

 

Inleiding tot het 

politieke denken van 

de filosofe (1906-1975). 

 
€ 20,- 

Senia filosofie 
2016/2017  

Scruton, Roger 

 
Waarom cultuur 

belangrijk is 
 

Pleidooi voor het 

behoud van de 

westerse (elite)cultuur, 

in contrast met westers 

cultuurrelativisme en 

de aanvallen van de 

radicale islam. 

 
€17,50 

Senia filosofie 
2014/2015 



  

NIEUW 
Siebelink, J. 

 
Margje 

Tijdens een eenzame 

oudejaarsnacht denkt 

een 73-jarige man 

terug aan de door 

verlangen naar liefde 

en teleurstelling over 

afwijzing beheerste 

relaties binnen het 

gezin waarin hij 

opgroeide. 

 

 
€ 20,- 

2016/2017 

Simsion, Graeme 

 
Het Rosie project 

 

Een extreem 

intelligente man met 

Asperger, die genetica 

onderwijst aan de 

universiteit, gaat op 

zoek naar de perfecte 

partner. 

 
€17,50 

Senia literatuur 
2014/2015 

Smit, Susan 

 
Gisèle 

In het liefdesleven van 

de dichter Adriaan 

Roland Holst in de 

periode 1936-1945 

spelen de kunstenares 

Gisèle van 

Waterschoot en de 

jonge actrice Mies 

Peters een grote rol. 

 

 
€17,50 

Senia 2014 

Snijder, Philip 

 
Zondagsgeld 

Een begaafde jongen 

groeit in de jaren 

zeventig op in de 

achtergebleven 

geïsoleerde 

Amsterdamse 

volkswijk 

Bickerseiland 

temidden van zijn 

"asociale" en 

armoedige familie. 

 

 
€17,50 

Senia 2014 

Starink, Laura 

 
Duitse wortels : mijn 
familie, de oorlog en 

Silezië 

De dochter van een 

Duitse vrouw uit 

Silezië̈ reconstrueert 

het leven van haar 

moeder, vooral tijdens 

en vlak na de Tweede 

Wereldoorlog. 

 
€17,50 

Senia Gesch. 2014 



  

NIEUW 
Starink, Laura 

 
De schaduw van de 

grote broer 

Naar 

aanleiding van reizen 

in Midden- Oost-

Europa 

probeert de auteur 

antwoord te geven 

op de vraag of en 

hoe de last van de 

Tweede Wereldoorlog 

doorwerkt in het heden 

in Letland, Rusland, 

Polen en Oekraïne. 

 

 
€ 20,- 

Senia gesch 
2016/2017 

Steenbeek, Rosita 

 
Ander licht 

In het 17e eeuwse 

Amersfoort wordt een 

meisje uit een 

schildersfamilie 

verliefd op een leerling 

van haar vader. Hij 

vertrekt echter naar 

Rome waar hij zich 

aansluit bij een groep 

Nederlands-Vlaamse 

schilders het meisje 

ontwikkelt zich tot een 

schilderes van bloemen 

en bosstillevens. 

 

 
€15,- 

 

 
Steenbeek, Rosita 

 
Rose. Een familie in 

oorlogstijd 
 

Het bewogen leven van 

haar grootmoeder Rose 

en de lotgevallen van 

haar joodse familie 

tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. 

 
€17,50 

 
 
 
Senia literatuur 
2015/2016 

Stefansson, J.K. 
 

Het verdriet van de 
engelen 

 
 
 
 
 
 

Een poëtische jongen 

vergezelt een stugge 

postbode op een barre 

tocht op IJslandse 

hoogvlaktes. Vervolg 

op 'Hemel en hel'. 

 
€17,50 

 
 
Senia literatuur 
2015/2016 



  

Stoel, Eveline 

 

 
Asta’s ogen 

 

Geschiedenis van een 

Indische familie die na 

de onafhankelijkheid 

van Indonesië̈ een 

nieuw bestaan in 

Nederland moet 

opbouwen. 

 
€ 15,- 

 

 
Stutje, Jan-Willem 

 
 

 
Ferdinand Domela 
Nieuwenhuis: een 

romantische 
revolutionair 

 
 

Biografie van de 

Nederlandse 

revolutionaire socialist 

en anarchist (1846-

1919), geplaatst 

binnen de 

ontwikkelingen van de 

toenmalige 

maatschappij.  

 

 
€ 15,- 

Senia Gesch 2013 

NIEUW 
Thomese, P.F. 

 
De 

onderwaterzwemmer 
 

Een jongen verliest 

tijdens de oorlog zijn 

vader bij het 

overzwemmen van een 

rivier. Zestig jaar later 

blikt hij terug op zijn 

leven dat een aantal 

dramatische 

gebeurtenissen kende. 

 

 
€ 20,- 

2016/2017 

Tongeren, Paul 
van 

 
Leven is een kunst : 

over morele ervaring, 
deugdethiek en 

levenskunst 
 
 
 

Historisch overzicht 

van de vele vormen en 

varianten van de 

deugdenethiek sedert 

Aristoteles. 

 
€17,50 

Senia Filosofie 
2014 



  

Treur, Franca 

 
De woongroep 

Een 28-jarige 

communicatiewetensch

apster vindt haar 

leven toch nogal 

doelloos en besluit in 

een idealistische 

woongroep te gaan 

wonen in een oud 

voormalig weeshuis in 

Amsterdam-Oost. 

 

 
€17,50 

Senia literatuur 
2014/2015 

Tsukiyama, Gali 

 
De zijdewerksters 

Een jonge 

zijdewerkster en haar 

vriendinnen vechten 

voor een goed bestaan 

in het door oorlog 

geteisterde China van 

de jaren dertig.  
 

 
€ 15,- 

 

Uyterlinde, J.  

 
De vrouw die zegt dat 

ze mijn moeder is 
 

Persoonlijke 

geschiedenis van een 

deels joodse familie 

waarbinnen veel 

geadopteerde kinderen 

opgroeiden, tegen de 

achtergrond van de 

Tweede Wereldoorlog. 

 

 
€ 15,- 

 

Vantoortelboom, 
J. 

 
Meester Mitraillette 

 

Ten tijde van de Eerste 

Wereldoorlog moet een 

gevoelige jonge 

onderwijzer zien te 

overleven in een stugge 

Vlaamse 

dorpsgemeenschap en 

aan het front. 
 

 
€17,50 

 
 
 
Senia literatuur 
2015/2016 

NIEUW 
Verbeke, A. 

 
Dertig dagen 

 
 

Een Senegalese man 

probeert in de Vlaamse 

Westhoek als 

klusjesman een nieuw 

bestaan op te bouwen. 

 
€ 20,- 

2016/2017 



  

NIEUW 
Verbogt, Thomas  

 
Als de winter voorbij is  

 
 

In het leven van 

Thomas spelen 

vluchtige 

gebeurtenissen en 

herinneringen 

daaraan een grote rol. 

.  
 

 
€ 20,- 

2016/2017 

NIEUW 
Verbrugge, A. 

 
Staat van verwarring 

 

Filosofische 

beschouwing over 

hedendaagse liefde, 

seks en erotiek. 

 
€17,50 

 

NIEUW 
Vermeij, Rienk  

De geest uit de fles:  
de Verlichting en het 

verval 
van de confessionele 

samenleving 
 

Geschiedenis van het 

verschuivende mens- 

en wereldbeeld 

tijdens de achttiende 

eeuw 

waardoor de nadruk 

kwam te liggen 

op deratio. 

 
€ 20,- 

Senia gesch 
2016/2017 

Waugh, 
Alexander 

 
De Wittgensteins. 

Geschiedenis van een 
excentrieke familie 

 

Kroniek van een even 

geniale als 

ongelukkige familie in 

het turbulente 

Oostenrijk van de 

eerste helft van de 

twintigste eeuw. 

 
€17,50 

Senia literatuur 
2015/2016 

NIEUW 
Weenink, W.H. 

 

 
Vrouw achter de troon: 
  Marie Anne Tellegen 

1893-1976 

Biografie 

van de Nederlandse 

juriste en 

verzetsvrouw, van 

1945 tot 1959  

de invloedrijke 

directrice van het 

Kabinet der Koningin 

en intermediair tussen 

het staatshoofd en 

ministers. 

 
€ 20,- 

Senia gesch 
2016/2017 



  

Weijers, N. 

 
De consequenties 

 
 

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. 

 
€17,50 

 
 
 
 
Senia literatuur 
2015/2016 

 
Weststeijn,  
Arthur  

De radicale republiek : 
Johan en Pieter de la 

Court, dwarse denkers 
uit de Gouden eeuw 

 

Leven en werk van 

Johan (1622-1660) en 

Pieter de la Court 

(1618-1685), Leidse 

lakenkooplieden die 

halverwege de 

zeventiende eeuw 

bekend werden door 

hun controversiële 

politiek-filosofische 

geschriften. 

 

 
€17,50 

Senia gesch 
2015/2016 

Wieringa, Tommy 

 
Caesarion 

Een jonge barpianist. 

zoon van een beroemd 

beeldend kunstenaar 

en een porno-actrice, 

vertelt over zijn 

avontuurlijke leven. 

 
€ 15,- 

 

Wieringa, Tommy 

 
Dit zijn de namen 

In een Russisch stadje 

aan de rand van de 

steppe tobt een 

politiecommissaris met 

zijn identiteit. Dan 

komt een groep 

vluchtelingen na een 

barre tocht meer dood 

dan levend in het 

stadje aan. 

 

 
€ 15,- 

 

Wilkinson, 
Richard   

 
Lodewijk XIV 

 

Biografie van de 

Franse 'Zonnekoning' 

Louis XIV (1638-

1715). 

 
€17,50 

 
 
 
Senia gesch 
2015/2016 



  

Williams, John 

 
Butcher’s crossing 

 

In 1870 volgt een 

verlegen domineeszoon 

in Amerika zijn hart 

en gaat op bizonjacht 

in het ruige Westen. 

 
€ 15,- 

 

Williams, John 

 
Stoner 

 

Een Amerikaanse 

boerenzoon die 

literatuurprofessor 

wordt, probeert de vele 

tegenslagen in zijn 

leven waardig te 

doorstaan. 

 
€ 15,- 

 
 
 
 

NIEUW 
Wit/Hopster 

 
Boeddhisme voor 

denkers 

Verhandeling over de 

samenhangen en 

verschillen tussen 

het boeddhistisch 

 gedachtegoed en de 

westerse 

geestesgeschiedenis. 

 
€ 20,- 

Senia filosofie 
2016/2017 

Wortel, Maartje 

 
Half mens 

 

 

Als een Nederlandse 

vrouw in New York 

zwaargewond raakt bij 

een aanrijding door 

een taxi, is de 

passagier diep onder 

de indruk en kan het 

ongeluk maar niet van 

zich afzetten. 

 

 
€17,50 

 

Woud, Auke van 
der  

 
Een nieuwe wereld 

Geschiedenis van de 

ruimtelijke 

ontwikkeling in 

Nederland in de 

negentiende en het 

begin van de twintigste 

eeuw, het ontstaan van 

communicatie- en 

mobiliteitsnetwerken 

en de daarmee 

samenhangende 

maatschappelijke 

veranderingen. 

 

 
€17,50 

Senia gesch 



  

NIEUW 
Woud, Auke van 
der 

 
De nieuwe mens : de c

ulturele revolutie in 
Nederland rond 1900 

 

Rond 1900 lijkt de 

geschiedenis in een 

stroomversnelling 

terecht te komen. 

 
€ 20,- 

Senia gesch 
2016/2017 

 
Yalom,  Irvin D. 

 
Het raadsel Spinoza : 

roman 

De Nederlandse 17e-

eeuwse filosoof 

Spinoza leidt een 

moedig en wijs leven, 

iets wat een 

antisemitische nazi 

twee eeuwen later 

maar moeilijk kan 

rijmen met het feit dat 

hij Joods was. 

 

 
€17,50 

Senia filosofie 
2015/2016 

Zanten, Jeroen 
van 

 
Koning Willem II : 1792-

1849 
 

Biografie van Willem 

II, koning van 

Nederland van 1840 

tot 1849. 

 
€17,50 

Senia gesch 
2015/2016 

Zevin, G. 

 
De verzamelde werken 

van A.J. Fikry, de 
boekhandelaar 

 

Na de dood van zijn 

vrouw adopteert een 

intellectuele 

boekhandelaar (39) de 

dochter van een 

studente die zelfmoord 

heeft gepleegd. 

 
€17,50 

Senia literatuur 
2015/2016 

Zijl, Annejet van 
der 

 
Anna : het 

leven van Annie M.G. 
Schmidt 

 

Biografie van de 

Nederlandse 

schrijfster (1911-1995). 

 
€15,- 

 



  

 
 

Zijl, Annejet van 
der 

 
Gerard Heineken. De 
stad, de man en het 

bier 
 

Biografie van de 

Amsterdamse 

industrieel (1841-

1893), oprichter van 

het gelijknamige 

bierimperium. 

 
€17,50 

 
 
 
Senia Gesch. 
2014/2015 

Zwaan, Josha  

 
Parnassia 

 

De 4-jarige joodse 

Rivka wordt in de 

oorlog bij een 

gereformeerd 

domineesgezin in het 

Zeeuws-Vlaamse 

Zaamslag 

ondergebracht. 

 
€ 15,- 

 

Zwaan, Josha 

 
Zeevonk 

In het leven van een 

vrouw speelt het 

cruiseschip de Achille 

Lauro een grote rol. 

 

 
€17,50 

 
 
 
Senia literatuur 
2014/2015 

Titellij
st 

leeskri
ngen 
seizoe

n 
2010-
2011 
Bibliot
heken 
Eemla

nd 


