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AUTEUR TITEL  OPMERKINGEN 

Abdolah, Kader 

 
Het huis van de moskee 

De 

wederwaardigheden 

van de grote familie 

van een Iraanse 

tapijthandelaar, die 

het huis van de 

moskee bewoont, 

tegen de achtergrond 

van de islamitische 

revolutie in 1979. 

 

Boekentaal mondiaal 
10b, G 

Achterhuis, Hans 

 
De utopie van de vrije markt 

Kritische analyse van 

de effectiviteit van 

het 

marktmechanisme  

in de economie. 

 
 
 
Senia Filosofie 

Ammaniti, N. 

 
Ik ben niet bang 

Als een 9-jarig 

jongetje in het zuiden 

van Italië in een kuil 

een naakt geketend 

leeftijdgenootje 

ontdekt, breken 

verwarrende tijden 

voor hem aan. 

 

Senia  

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 . 

 
 
 
Senia  



Allende, Isabel 

 
Ripper 

Amanda (16) en haar 

vrienden spelen 

graag de online 

mystery game Ripper. 

Als ze hun aandacht 

richten op enkele 

moorden die in San 

Francisco worden 

gepleegd, wordt het 

spel dodelijke ernst. 

 

 

Arendt, Hannah 

 
Denken, Het leven van de geest 

 

Levert denken iets 

op? Heeft het nut? 

Lost denken de 

problemen van de 

wereld op? Geeft 

het de kracht om te 

handelen? 

Senia Filosofie 

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? 

 

Senia 2014 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
Senia geschiedenis  

Bakker, Gerbrand 

 
Boven is het stil 

Op een afgelegen 

boerderij in het 

veenweidegebied ten 

noordoosten van 

Amsterdam verzorgt 

een vijftigjarige 

boerenzoon zijn 

doodzieke vader. 

 

Boekentaal 10a, G 



Bakker, Gerbrand 

 
De omweg 

Een ongeneeslijk 

zieke vrouw trekt zich 

terug op een 

afgelegen plek in 

Wales, terwijl haar 

echtgenoot haar op 

het spoor probeert te 

komen. 

 

 

Barker, Pat 

 
Niemandsland 

 

De Britse dichter 

Siegfried Sassoon 

(1886-1967) wordt in 

1917 behandeld voor 

de gevolgen van een 

shell shock in de 

loopgraven in 

Frankrijk. 

 
 
 
Senia Eerste WO 

Barnes, Julian 

 
Alsof het voorbij is 

 

Door een 

onverwachte erfenis 

wordt een 

middelbare man 

geconfronteerd met 

zijn niet altijd 

flatteuze verleden. 

Senia 2012  
Boekentaal 15a 

Barry, Sebastian  

 
De geheime schrift 

Een ten onrechte in 

een psychiatrisch 

ziekenhuis 

opgenomen Ierse 

vrouw van bijna 

honderd jaar vertelt 

haar levensverhaal. 

 
 
 
Senia 2012  

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) 

 

Senia 2014 

    



Beijnum, Kees van 

 
Paradiso 

Een overspelige 

echtgenoot die op het 

punt staat om zijn 

huwelijk te 

beëindigen, wordt 

opgehouden door een 

dijkdoorbraak en de 

verdwijning van zijn 

vrouw. 

 

Senia, Boekentaal 
12B 

Beijnum, Kees van 

 
Een soort familie 

 

Het kost een 

kopieermachine-

vertegenwoordiger en 

gescheiden man met 

een jong zoontje 

moeite om wat van 

zijn leven te maken, 

mede door 

schuldgevoel over een 

gebeurtenis in zijn 

jeugd. 

 

Senia 2012  

Benali, Abdelkader 

 
De stem van mijn moeder 

Een jonge succesvolle 

fotograaf is zo druk 

met zijn werk en 

snelle leven dat hij 

nauwelijks aandacht 

heeft voor zijn 

Marokkaanse ouders 

die 25 jaar geleden 

naar Nederland 

emigreerden. 

 

 

 
Benali, Abdelkader 

 
Bruiloft aan zee 

 

Een Berbergezin 

keert terug naar het 

noorden van 

Marokko om de 

bruiloft van de 

dochter te vieren. Senia 
 

Berlin, Isaiah 

 
Twee opvattingen van vrijheid 

De in Rusland 

geboren Britse 

filosoof (1909-1997) 

onderscheidt 

negatieve vrijheid (de 

ruimte waarbinnen 

iemand niet door 

anderen gehinderd 

wordt) van positieve 

vrijheid (de mate 

waarin iemand 

zelfstandig zijn eigen 

leven vorm geeft) 

Senia Filosofie 2014 



 

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. 

 

Senia, G 

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. 

 

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. 

 
 
 
 
Senia 2012  

Binet, Laurent  

 
HhhH 

 

Bij de geplande 

aanslag in Praag in 

1942 op Reinhard 

Heydrich, hoofd van 

de Gestapo, loopt de 

spanning hoog op. 

 

Boom, Bart van der 

 
Wij weten niets van hun lot: 
gewone Nederlanders en de 

Holocaust 

Historisch onderzoek 

naar de mening over 

en de houding ten 

aanzien van de 

Jodenvervolging van 

de Nederlandse 

bevolking tijdens de 

Tweede 

Wereldoorlog. 

Senia Gesch 2013 



Bordewijk, F,  

 
Karakter 

Jacob Katadreuffe, 

de natuurlijke zoon 

van deurwaarder 

Dreverhaven, weet 

zich ondanks zijn 

armoedige jeugd en 

de tegenwerking van 

zijn autoritaire vader 

op te werken tot 

advocaat 

 

 
 
Bossenbroek, 
Martin 

 
De Boerenoorlog 

 

Geschiedenis van de 

Boerenoorlog (1899-

1902) in Zuid-Afrika, 

een conflict tussen 

grootmacht Groot-

Brittannië en twee 

kleine 

Boerenrepublieken. 

 

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. 

 
 
 
Filosofie 

Bremmer, Rebecca 

 
Eb 

 

Vissersvrouw Geeske 

wacht op haar man 

Johannes, die na een 

dag op zee niet 

thuisgekomen is. 

 

Brijs, Stefan 

 
 

Post voor mevrouw Bromley 

Twee Engelse jongens 

staan in 1914 heel 

verschillend 

tegenover actieve 

deelname aan de 

oorlog. 

 
 
 
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? 

 
 
 
 
Senia Gesch. 2014 

Brouwers, Jeroen 

 
Datumloze dagen 

 

Een man kijkt vol 

zelfkritiek terug op de 

relatie met zijn 

overleden zoon. 

Senia, G 

Buwalda, Peter 

 
Bonita Avenue 

 

De kinderen van een 

gevierde 

wetenschapper treden 

niet bepaald in zijn 

voetsporen.  
 

Senia 2012  

Campert, Remco 

 
Satijnen hart 

 

Het bericht van het 

overlijden van een 

jeugdliefde heeft 

grote gevolgen voor 

een oudere beeldend 

kunstenaar. 

 

Campert, Remco 

 
Een liefde in Parijs 

 

Een gearriveerd 

schrijver in Parijs 

wordt onverwacht 

geconfronteerd met 

zijn verleden. 

 

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. 

 

Boekentaal 17 



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. 

 

Senia  Geschiedenis / 
Eerste WO   

Claudel, Phillipe 

 
Alles waar ik spijt van heb 

 

De dood van zijn 

moeder voert een 

jonge dertiger terug 

naar zijn door verval 

bedreigde Noord-

Franse 

geboorteplaats. 

 

Claudel, Phillipe 

 
Het verslag van Brodeck 

Een oorlogswees 

wordt nooit helemaal 

geaccepteerd in een 

Frans dorp. 

 

Claudel, Phillipe 

 
Het kleine meisje van meneer Linh 

Een oude man 

ontvlucht met zijn 

enkele weken oude 

kleindochter zijn 

door oorlog 

verscheurde land in 

Zuid-Oost Azië om 

nieuw houvast te 

zoeken in een grote 

westerse stad.  

 

Senia, G 

Claudel, Phillipe  

 
Grijze zielen 

In een stadje in 

Noordoost-Frankrijk 

speelt zich tijdens de 

Eerste Wereldoorlog 

naast het slagveld op 

kleine schaal een 

even wrede tragedie 

af. 

 

G 



Couperus, L.  

 
Van oude menschen, de dingen 

die voorbijgaan 
 

Een oude vrouw en 

haar vroegere 

minnaar leven in de 

schaduw van een 

door hen in het 

verleden begane 

misdaad. 

 

Cunningham, 
Michael  

 
Bij het vallen van de avond 

De komst van zijn 

zwager leidt bij een 

kunsthandelaar van 

middelbare leeftijd 

tot grote innerlijke 

verwarring. 

 
 
Senia  

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.  

 

Senia gesch.  

Deutsch, Lorànt 

 
Metronome, Geschiedenis van de 

metro in Parijs 

Verhalen over 

belangrijke en 

aansprekende 

gebeurtenissen in de 

geschiedenis van 

Parijs aan de hand 

van verkenningen 

rondom huidige 

metrostations 

 

Senia Gesch. 2014 

Dicker, Joël 

 
De waarheid over de zaak Harry 

Quebert 

Een jonge 

Amerikaanse 

schrijver gaat op zoek 

naar de waarheid 

achter de 

beschuldiging van 

aanranding en 

moord tegen zijn 

leermeester. 

 

 

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. 

Senia 



Dohmen, Joep 

 
Het leven als kunstwerk 

Filosofische 

beschouwing over 

levenskunst Filosofie 

Donoghue, Emma 

 
Kamer 

Een 5-jarige jongen 

heeft jarenlang met 

zijn moeder 

opgesloten gezeten en 

moet na zijn 

bevrijding leren hoe 

het er in de wereld 

aan toe gaat. 

 

Boekentaal 14A, 
Senia  

Doorman, Maarten 

 
Rousseau en ik 

Kritisch essay over 

het hedendaagse 

verlangen naar 

echtheid en 

authenticiteit, 

geïnspireerd door het 

gedachtegoed van de 

Franse filosoof Jean-

Jacques Rousseau 

(1712-1778). 

 

Senia Filosofie 

Dorrestein, Renate 

 
De leesclub 

De avonturen van 

zeven 

leesclubvriendinnen 

van middelbare 

leeftijd die een 

literaire cruise langs 

de Schotse kust 

maken onder leiding 

van hun 

lievelingsschrijver. 

 

Senia  

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.  

 

Elsschot, W. 

 
Villa des roses 

In een pension in 

Parijs zijn de 

bewoners in 

uiteenlopende zaken 

verwikkeld. 
Boekentaal 10B  



Enquist, Anna 

 
Kwartet 

Vier leden van een 

strijkkwartet zijn alle 

vier op verschillende 

manieren beschadigd 

door het leven, maar 

in de muziek vinden 

ze afleiding, troost, ja 

soms zelfs iets van 

verheffing. 

 

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. 

 

 

Enquist, Per Olov  

 
Het bezoek van de lijfarts 

Het dramatische, 

maar korte leven van 

Johann Friedrich 

Struensee (1737-

1772), die als lijfarts 

van de krankzinnige 

Deense koning 

Christian VII zowel 

de alleenheerser van 

Denemarken wordt 

als ook de geliefde 

van koningin 

Caroline Mathilde. 

 

Senia, G 

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. 

 

Senia 2013 

Entius, Yolanda 

 
Het kabinet van de familie Staal 

In een gezin met drie 

dochters heersen 

grote spanningen. 

Boekentaal 15b m 



Fabregas, Laila 

 
Het meisje met de negen vingers 

Twee zussen, 

opgegroeid in de 

jaren '70 van de 20e 

eeuw in Barcelona, 

proberen de gevolgen 

van hun opvoeding 

door links 

geëngageerde ouders 

ongedaan te maken. 

 

Boekentaal 12A, G 

Fasseur, Cees 

 
Juliana en Bernhard 

Aan de hand van niet 

eerder geconsulteerde 

bronnen uit het 

Koninklijk 

Huisarchief worden 

van binnenuit de 

eerste twee decennia 

uit het huwelijk van 

koningin Juliana en 

prins Bernhard 

beschreven, inclusief 

de Greet 

Hofmansaffaire. 

 

Senia geschiedenis  

Figes, Orlando  

 
De Krimoorlog of de vernedering 

van Rusland 

Geschiedenis van de 

Krimoorlog (1853-

1856), een conflict 

tussen enerzijds 

Rusland en 

anderzijds een 

alliantie van 

Engeland, Frankrijk 

en het Turkse rijk.  

 

Senia gesch.  

Flaubert, Gustave 

 
Madame Bovary 

Een naar 

ongrijpbaar geluk 

hunkerende vrouw 

stort zich, 

teleurgesteld door de 

nuchterheid en 

middelmatigheid van 

haar man, een 

dorpsdokter, in 

roekeloze 

liefdesverhoudingen, 

hetgeen tot haar 

ondergang leidt. 

 

 



Foer, Jonathan   

 
Extreem luid en ongelooflijk 

dichtbij 

De vader van Oskar 

is bij de aanslag op 

11 september 2001 

omgekomen. Als 

Oskar (9, ik-figuur) 

op zoek gaat naar het 

slot dat bij de 

geheimzinnige sleutel 

past die zijn vader 

heeft nagelaten, vindt 

hij iets anders dan 

hij verwachtte. 

 

Senia  

 
 
 
 
 
Forna, Aminatta 

 
Het huis met de schaduw 

Een modern Engels 

gezin ervaart allerlei 

culturele verschillen 

als zij tijdens een 

verblijf in een 

Kroatisch dorp de 

verbouwing van een 

net gekocht huis op 

gang proberen te 

krijgen. 

 

 

Franck, Julia 

 
De middagvrouw 

Na alle ontberingen 

van de Tweede 

Wereldoorlog samen 

te hebben overleefd 

laat een vrouw in 

1945 haar 

zevenjarige zoon 

alleen achter op een 

klein station in 

Vorpommern. 

 

Senia 

Franzen, J.  

 
Vrijheid 

Portret van een 

disfunctioneel 

Amerikaans gezin 

van de jaren tachtig 

van de 20e eeuw tot 

heden. 

Senia 2013 

Fraser, Antonia 

 
Marie Antoinette 

 

Biografie van de 

tijdens de Franse 

Revolutie 

terechtgestelde 

Franse koningin 

(1755-1793) 

Senia Gesch. 2014 



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. 

Senia, G 

Frissen, Paul 

 
De fatale staat 

Postmoderne analyse 

van de politieke orde 

en democratie die een 

pleidooi inhoudt voor 

meer aandacht voor 

stijl, vorm en 

ordening van politiek 

en beleid. 

 

Filosofie 2014 

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. 

 

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. 

Senia 2013 

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. 

 

 

 

 
 
 

  



Giordano, Paolo 

 
Eenzaamheid van de 

priemgetallen 

De levens van een 

door een ski-ongeluk 

getekend meisje en 

een hyperintelligente 

jongen met een 

zwakbegaafd, door 

zijn toedoen 

verdwenen 

tweelingzusje, 

kruisen elkaar op de 

middelbare school 

een bijzondere 

vriendschap ontstaat 

waarin priemgetallen 

een grote rol spelen. 

 

Senia, Boekentaal 
13B  

Giordano, Paolo 

 
Het menselijk lichaam 

Hun deelname aan 

de oorlog in 

Afghanistan werkt 

diep in op de leden 

van een regiment 

Italiaanse 

elitesoldaten. 

 

Graves, Robert 

 
Dat hebben we gehad 

Autobiografisch 

relaas van de 

romanschrijver en 

dichter met de 

nadruk op de strijd 

in de loopgraven 

tijdens de Eerste 

Wereldoorlog. 

 

 
 
 
 
Senia Eerste WO 

 
 
 
Grijzenhout,  F. 

 
Het Bataafse experiment 

In verschillende 

opstellen belichten 

historici aspecten van 

die roerige 

geschiedenis. 

 
 
 
Senia, Gesch. 2014 

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.  

 

Senia 2012  



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. 

 

Senia 2014 

 
 
 
 
Grunberg, Arnon 

 
Tirza 

Op de avond van het 

eindexamenfeestje 

van zijn 

lievelingsdochter 

Tirza verliest de wat 

saaie Jörgen 

Hofmeester definitief 

de controle over zijn 

leven. 

 
 
 
 
Senia, verfilmd 

Guillou, Jan 

 
Bruggenbouwers 

 

Drie arme Noorse 

broers krijgen rond 

1900 de gelegenheid 

ingenieur te worden.  

 

 

 
 
 
Senia 2014 

Haasse, Hella 

 
Het tuinhuis 

 

Verhalenbundel. 

Bevat zeven verhalen 

die tussen 1948 en 

2006 verspreid 

verschenen.  G 

Haasse, Hella  

 
Zwanen schieten 

Autobiografisch 

verslag van een 

zoektocht naar het 

eigen verleden en 

naar dat van 

naasten. 

Senia 2012  

 

 
 
 

 
 



Hamer, Dianne 

 
Sophie; koningin der Nederlanden 

Van koningin Sophie 

(1818-1877) - 

echtgenote van 

koning Willem III 

van wie zij in 1852 

van tafel en bed 

scheidde - verscheen 

in 1984 een uitgave 

van haar eerste 

dagboek en van haar 

brieven aan een 

Engelse vriendin. 

 

Senia gesch.  

Hanken, Caroline 

 
Door een Hollandse winter 

Dagboekaantekening

en (in modern 

Nederlands) van een 

Zaltbommelse 

predikant die in 1795 

getuige was van de 

intocht van de 

Fransen in 

Nederland, 

afgewisseld met de 

belevenissen van een 

naar Nederland 

gevluchte Franse 

aristocrate. 

 

Senia gesch.  

Harbach, Chad 

 
De kunst van het veldspel 

De veelbelovende 

kortestop Henry 

Skrimshander (17) 

speelt in het 

honkbalteam van 

zijn universiteit. Als 

hij in het veld 

blokkeert, komen de 

levens van hemzelf en 

de mensen in zijn 

nabije omgeving op 

hun kop te staan. 

 

Senia 2013 

Hart, Maarten ‘t 

 
Het psalmenoproer 

De nieuwe 

psalmberijming van 

1773 ontketent in het 

vissersstadje 

Maassluis een 

volksopstand. 

 
 
 
G 



Hart, Maarten ‘t 

 
Een vlucht regenwulpen 

Enkele weken uit het 

leven van een 

geslaagde bioloog die 

worstelt met de voor- 

en nadelen van zijn 

deels zelfgezochte 

isolement. 

 
 
 
Senia 2014, 
Nederland Leest 2014 

Hartmans, Rob 

 
Vijandige broeders? : de 

Nederlandse sociaal-democratie 
en het nationaal-socialisme, 1922-

1940 

Rob Hartmans (1959) 

is journalist en 

historicus. Hij 

onderzocht de relatie 

tussen de 

sociaaldemocratie en 

het 

nationaalsocialisme 

in Nederland tijdens 

het interbellum. 

Aanleiding is de 

vergelijking die door 

PVV-ideoloog Martin 

Bosma tussen beide 

bewegingen is 

gemaakt. 

 

Senia gesch 2013 

Hassel, Sanneke 
van  

 
Nest 

Als een 16-jarig 

meisje uit een 

villawijk vertelt dat 

ze zwanger is, krijgt 

ze uiteenlopende 

reacties van haar 

omgeving. 

 
 
 
Senia  

Heerma van Voss, T. 

 
Stern 

Een 

basisschoolleraar die 

zijn hele leven lang 

tevergeefs geprobeerd 

heeft alles onder 

controle te houden, 

kijkt terug op zijn 

leven. 

 

 

 
 
 
 
 

  

    



Hegi, Ursula 

 
Jongens en vuur 

Begin jaren dertig 

van de twintigste 

eeuw verkeert een 

jonge Duitse lerares 

in de onmogelijke 

positie dat ze haar 

leerlingen wil 

waarschuwen voor 

het opkomend 

nazisme en 

tegelijkertijd mee 

moet spelen omdat ze 

anders haar baan 

verliest. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senia 2013 

Heidegger, Martin 

 
De oorsprong van het kunstwerk 

 

Drie voordrachten 

van de Duitse filosoof 

(1889-1976) over 

kunstwerken als 

exemplarische 

manifestaties van het 

zijn. 

Filosofie 2014 

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. 

 

Heijden, A.F. Th. vd  

 
Tonio 

Roman ter 

nagedachtenis aan de 

21-jarige zoon van de 

auteur die in 2010 

omkwam bij een 

verkeersongeluk.  
 
 

Senia 2012  

Heijmans, Toine 

 
Op zee 

Een man keert zijn 

kantoor de rug toe en 

zoekt het avontuur 

gedurende drie 

maanden op zee, op 

zijn zeilboot. 

 



Helman, Albert 

 
De stille plantage 

Een Hugenoot en zijn 

gezin emigreren in de 

17e eeuw naar West-

Indië, maar 

ondervinden veel 

moeilijkheden bij het 

opbouwen van een 

nieuw bestaan. 

 

 
 
 
 
Boekentaal 14A  

Hertmans, Stefan 

 
Oorlog en terpentijn 

Portret van de 

grootvader van de 

Vlaamse schrijver als 

soldaat in de Eerste 

Wereldoorlog en als 

kunstenaar. 

 
 
 
 
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. 

 

Senia 2012  

Hodgkinson, 
Amanda 

 
Britannia Road 22 

Na de Tweede 

Wereldoorlog 

probeert een Poolse 

familie in Engeland 

een nieuw bestaan op 

te bouwen. Maar hun 

oorlogservaringen 

maken dat erg 

moeilijk. 

 

 

 
 
 
 
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. 

 



 
 
 
Hoffman, Alice 

 
De duivenhoudsters 

De levens van vier 

heel verschillende 

joodse vrouwen 

komen samen in het 

beleg van Masada 

rond 70 n.Chr. 

 

Hollander, Inez 

 
Verstilde stemmen en verzwegen 

levens 

Geschiedenis van de 

familie Francken, die 

tijdens de koloniale 

tijd een rubber- en 

koffieonderneming op 

Java bezat. 

Senia gesch.  

Hooghiemstra   

 
De geest in dit huis is liefderijk : 
het leven en De Werkplaats van 

Kees Boeke (1884-1966) 

Biografie van 

christen-pacifist en 

onderwijspionier 

Kees Boeke (1884-

1966), stichter van 

De Werkplaats in 

Bilthoven. 

 
 
 
Senia Gesch. 2014 

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. 

 

 

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. 

 

 

 

 
 
 
 
Senia 2014 



Isik, M  

 
Verloren grond 

De harde strijd om 

het bestaan van drie 

generaties boeren op 

het platteland in de 

jaren vijftig van de 

20e eeuw in Oost-

Turkije. 

Senia 2013 

Jager, Janine  

 
Wilhelmina Triesman, 1901-1982: 

een Nederlandse in Leningrad 

Biografie van een 

Rotterdamse vrouw 

die trouwde met een 

Russische zeeman en 

als 

wetenschapsbeoefena

arster carrière 

maakte in 

communistisch 

Rusland. 

 

Senia Gesch 2013 

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. 

 

Senia geschiedenis 

Jansen, Suzanne 

 
Het pauperparadijs 

Aan de hand van 

haar 

familiegeschiedenis 

beschrijft een 

journaliste 

anderhalve eeuw 

Nederlandse armoede 

en wat daar aan 

gedaan werd, te 

beginnen met het 

heropvoedingexperim

ent in Veenhuizen in 

Drenthe. 

 

Senia  

Japin, Arthur 

 
Vaslav 

Het levensverhaal 

van de legendarische 

balletdanser Vaslav 

Nijinsky (1890-1950), 

die in 1919 plotseling 

stopte met dansen. 

Senia 2012  



Japin, Arthur 

 
Een schitterend gebrek 

Relaas van de eerste 

grote liefde van 

Giacomo Casanova 

(1725-1798) als 17-

jarige voor een meisje 

van 14. 

Senia, G 

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. 

 

 

Jaspers, Karl 

 

 
Socrates, Boeddha, Confucius, 

Jezus 

Samenvattende 

beschouwing van de 

Duitse filosoof (1883-

1969) over vier 

belangrijke 

grondleggers van de 

menselijke 

levensbeschouwing 

en moraal. 

 

Jelinek, Elfride 

 
De pianiste 

Tussen een 

pianolerares en een 

leerling ontstaat een 

relatie waarin de 

seksualiteit als 

machtsspel wordt 

beleefd.  
 

 

Johnson, Adam 

 
Gestolen leven 

Na een ellendige 

jeugd weet een 

jongeman snel op te 

klimmen in de 

Democratische 

Volksrepubliek 

Korea. 

 

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. 

 



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. 

 

 

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. 

 

Senia 2013 

Kat, Otto de 

 
Bericht uit Berlijn 

 

Via zijn dochter 

krijgt een 

Nederlandse 

diplomaat in de 

Tweede Wereldoorlog 

geheime informatie. 

Senia 2013 

Keilson, Hans 

 
In de ban van de tegenstander 

 

Autobiografisch 

relaas door een 

Duits/joodse man 

over zijn gevoelens 

ten opzichte van het 

nationaalsocialisme. 

 
 
 
 
 
Senia  

Keizer, Bert 

 
Waar blijft de ziel 

 

De auteur probeert 

antwoord te geven op 

de vraag welke rol de 

ziel speelt bij de mens 

en met name bij de 

behandeling van een 

comatueuze of een 

dementerende 

patiënt. 

 

 
 
 
Senia Filosofie 



Keuls, Yvonne 

 
Benjamins bruid 

 

Een Nederlands-

Indische vrouw ziet 

in een vreemde 

jongeman de 

plaatsvervanger van 

haar zoon, die naar 

elders vertrok. 

 

Kloek, Els 

 
Vrouw des huizes 

Een 

cultuurgeschiedenis 

van de Hollandse 

huisvrouw Senia gesch.  

Knapen, Ben 

 
De man en zijn staat : Johan van 

Oldebarnevelt, 1547-1619 

Deze biografie 

beschrijft Van 

Oldenbarnevelt 

(1547-1619) als 

vormgever van de 

Republiek en gaat 

daartoe uitvoerig in 

op de binnenlandse 

politiek. 

 

Senia Gesch. 2014 

Knausgard, Karl 
Ove 

 
Vader 

 

Een schrijver vraagt 

zich af of hij net zo'n 

slechte vader is als 

zijn eigen vader was. 

 

Koch, Herman 

 
Geachte heer M. 

 

De mysterieuze 

verdwijning van een 

geschiedenisleraar 

lijkt veertig jaar later 

alsnog te worden 

opgelost. 

 

 

Koch, Herman  

 
Zomerhuis met zwembad 

Een arts begaat een 

medische fout, die 

misschien geen fout 

is maar opzet. 

 



Koch, Herman 

 
Het diner 

Twee echtparen, 

onder wie een beoogd 

minister-president, 

dineren in een 

restaurant om een 

vergrijp van hun 

kinderen te 

bespreken. 

 

Senia, G 

Koch, Jeroen 

 
Koning Willem I 1772 – 1843 

 

Biografie van Willem 

I, vanaf 1813 tot 

1840 soeverein vorst 

en koning der 

Nederlanden. 

 

Senia Gesch. 2014 

Koch, Koen 

 

 
Een kleine geschiedenis van de 

grote oorlog 
 

Geschiedenis van de 

Eerste Wereldoorlog, 

met nadruk op 

militaire 

verhoudingen, 

innovaties en 

blunders. 

Senia Geschiedenis, 
Senia 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. 

 

 

Koelemeijer, Judith 

 
Hemelvaart 

Zoektocht naar de 

dood van een 

jeugdvriendin die in 

1985 op vakantie in 

Griekenland 

omkwam bij een 

ongeluk. 

 



Koelewijn, Jannetje  

 
De hemel bestaat niet 

Neerslag van de 

gesprekken die de 

Nederlandse 

journaliste met 

vooral haar vader, 

afkomstig uit een 

gereformeerd 

Spakenburgs milieu, 

voerde over zijn 

leven, huwelijk en het 

mislukken daarvan. 

 

Senia 2012  

Koonchung, Chan  

 
De vette jaren 

In 2013 is vrijwel 

iedereen in China, 

ondanks wereldwijde 

crises, optimistisch 

en redelijk welvarend 

enkele dissidenten 

vinden dat er iets 

niet klopt en 

ontvoeren een 

permanent lid van 

het Politbureau. 

 

 

Kooijmans, Luuc 

 
Het orakel : de man die de 

geneeskunde opnieuw uitvond: 
Herman Boerhaave 1669-1738 

 

Biografie van de 

Nederlandse 

geneeskundige en 

beoefenaar van de 

natuurweten-

schappen. Senia gesch.  

Kornmehl, Ariëlla 

 
Een stille moeder 

Een in Nederland 

wonende jonge 

Russisch-Tsjechische 

moeder gaat op zoek 

naar haar wortels. 

Boekentaal 13B 

 

 
 
 
 
 

  



Kornmehl, Ariëlla 

 
Wat ik moest verzwijgen 

In de Tweede 

Wereldoorlog duikt 

een joodse jonge 

vrouw onder, met het 

schilderij 'De 

danseres' en de 

gouden hanger van 

haar moeder. Op het 

onderduikadres 

chanteert de NSB-

buurman haar echter 

tot seks. 

 

Boekentaal 17 

Kouwenhoven, 
Arlette  

 
De Fehrs, kroniek van een 

Nederlandse mennonietenfamilie 
 

De geschiedenis van 

een aantal 

Nederlandse 

doopsgezinden, 

gevolgd aan de hand 

van de historie van 

de familie De Veer, 

later Fehr genoemd. 

Senia familiegesch.  

Krabbe, Tim 

 
Marte Jacobs 

Een dichter die 

bekend werd door een 

jeugdgedicht, denkt 

terug aan het meisje 

dat de inspiratiebron 

was. 

Boekentaal 12B  

Krauss, Nicole 

 
De geschiedenis van de liefde 

Op geheimzinnige 

wijze duikt er een 

boek op dat een oude 

joods-Poolse 

immigrant, die zijn 

zoon zoekt in 

Amerika, verbindt 

met een meisje dat 

wil weten wie haar 

naamgenote in het 

boek is. 

 

Senia, Boekentaal 
10B  

Kulin, Ayse 

 
De laatste trein naar Istanbul 

Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog zijn een 

Turks meisje en haar 

joodse vriend 

gedwongen naar 

Frankrijk te 

vluchten, omdat hun 

familie hun liefde 

niet accepteert. 

 

 
 
 
 
Senia Oxfam  



Lakmaker, Joosje 

 
Voorbij de Blauwbrug 

Levensverhaal van 

Leman Lakmaker 

(1885-1942), 

grootvader van de 

schrijfster, die brak 

met het jodendom, 

zich uit de armoede 

in Amsterdam 

omhoog wist te 

werken en een 

carrière begon als 

uitgever. 

 

Senia familiegesch.  

Lamberts, Emiel  

 
Het gevecht met Leviathan 

Biografie van de 

conservatieve 

Oostenrijkse 

diplomaat Von 

Blome (1829-1906) 

met veel 

uitweidingen over 

negentiende-eeuwse 

Europese politieke en 

religieuze 

ontwikkelingen.  

 

Senia gesch.  

Lanoye, Tom 

 
Gelukkige slaven 

Twee personen met 

dezelfde naam 

beleven in hun zucht 

naar geld en 

erkenning bizarre 

avonturen. 

 

Lanoye, Tom  

 
Sprakeloos 

Familierelaas over de 

aftakeling van de 

moeder van de 

schrijver, wier 

taalvermogen na een 

beroerte is 

geminimaliseerd. 

Boekentaal 14B , 
Senia  

Lappert, Rolf  

 
Naar huis zwemmen 

Een Duitse jongen 

heeft geen 

gemakkelijk leven na 

de dood van zijn 

moeder en het vertrek 

van zijn vader, maar 

wordt opgevangen 

door zijn grootouders 

in Ierland. 

 

Senia 2012  



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. 

 

Senia 2013 

Lewinsky, Charles 

 
Het lot van de familie Meijer 

 

De lotgevallen van 

een joodse familie in 

Zwitserland in de 

jaren 1871-1945. 

G 

Lewinsky, Charles 

 
Terugkeer ongewenst 

 

De voormalige 

filmster Kurt Gerron 

moet in het 

concentratiekamp 

Theresienstadt een 

vernederende film 

over de joden maken. 

 

Lieske, Tomas 

 
Dunya 

Twee Nederlandse 

mannen raken in 

1930 met een 

dochtertje verzeild in 

Turkije, waar een 

dubieuze vrouw hun 

huishouden bestiert. 

 

Senia  

Lieske, Tomas 

 
Gran Café Boulevard 

Een oplichter-

vervalser en zijn 

Spaanse geliefde 

ontvluchten Spanje 

en keren via Parijs in 

1951 terug naar 

Zuid-Holland, waar 

de man na 17 jaar 

zijn broer, kluizenaar 

en vleermuiskweker, 

weer ontmoet. 

 

Senia, G 



Lieske, Tomas  

 
Alles kantelt 

In de jaren zeventig 

ontmoet een 

epileptische dertiger 

die zijn vrouw heeft 

verloren zijn jeugdige 

zelf, het jongetje dat 

hij vroeger in Den 

Haag was. 

 

Senia 2012  

Loo, Tessa de 

 
Kenau 

Tijdens het Beleg van 

Haarlem (1572) 

mobiliseert Kenau 

Simonsdochter 

Hasselaer een 

vrouwenleger tegen 

de Spanjaarden. 

 

Lubach, Arjen  

 
Magnus 

Als een 

toneelschrijver met 

epilepsie wordt 

verlaten door zijn 

vriendin, denkt hij 

vaak terug aan zijn 

middelbare schooltijd 

in Groningen, toen 

hij haar ontmoette. 

 

Senia 2012  

MacEwan, Ian  

 
Solar 

Een bekende 

natuurkundige, 

wiens carrière in het 

slop zit, krijgt bij 

toeval de kans om in 

een klap zijn 

relatieproblemen op 

te lossen, zijn 

carrière een nieuwe 

impuls te geven en 

misschien de 

energieproblemen 

van de wereld op te 

lossen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Senia  

MacEwan, Ian 

 
Aan Chesil Beach 

Tijdens hun 

huwelijksnacht in 

een hotel in Dorset 

vraagt zowel de man, 

23 jaar, als de vrouw, 

22 jaar, gehinderd 

door de benauwde 

seksuele moraal van 

de vroege jaren 

zestig, zich af of het 

wel zal lukken.  

 

 



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. 

 

Senia  

Mak, Geert 

 
Reizen zonder John 

Neerslag van een reis 

waarin de auteur het 

spoor volgt van de 

legendarische 

schrijver John 

Steinbeck, die begin 

jaren zestig samen 

met zijn poedel 

Charley een reis 

maakte door de 

Verenigde Staten. 

 

 

Makkai, Rebecca  

 
De lener 

De conservatief-

religieuze ouders van 

een 10-jarige 

boekenwurm vrezen 

dat hun zoon 

homoseksueel is en 

willen hem 

onderwerpen aan een 

bijbels programma 

dat hem daarvan 

moet 'genezen'. Een 

bibliothecaresse 

ontfermt zich over 

hem. 

 

 

Mantel, Hillary 

 
Het boek Henry 

Thomas Cromwell, 

de belangrijkste 

raadsheer van de 

Engelse koning 

Hendrik VIII moet 

diens vrouw Anna 

Boleyn het veld laten 

ruimen voor Jane 

Semour, op wie de 

koning zijn oog heeft 

laten vallen. 

 

 



Manu, Joseph 

 
Het onzichtbare geluk van andere 

mensen 

Na de zelfmoord van 

zijn 17-jarige 

veelbelovende zoon 

wordt een Indiase 

man bezeten door de 

vraag naar het 

waarom. 

 

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. 

 

Senia, G 

Maynard, J.  

 
Dochters van het land 

Twee heel 

verschillende 

Amerikaanse 

vrouwen, die op 4 juli 

1950 in hetzelfde 

ziekenhuis in 

Vermont zijn geboren 

en opgroeien in 

gezinnen die weinig 

contact met elkaar 

hebben, vertellen om 

en om over hun leven. 

 

 

Mazzantini, 
Margaret 

 
Ter wereld gekomen 

Twee jonge mensen 

proberen de liefde te 

vinden te midden van 

de gruwelen van de 

burgeroorlog in 

Sarajevo in de jaren 

negentig. 

Senia 2013 

Meer, Vonne van der  

 
De vrouw met de sleutel 

Een 59-jarige vrouw 

die na de plotselinge 

dood van haar man 

eenzaam en zonder 

inkomsten 

achterblijft, biedt 

zichzelf via een 

advertentie aan als 

voorlezer voor het 

slapen gaan. 

 

 



Meer, Vonne van der 

 
Het smalle pad van de liefde 

Een Nederlands 

gezin brengt al een 

aantal jaren hun 

zomervakanties door 

bij een bevriend 

Frans-Nederlands 

gezin in de Auvergne. 

Na een aantal jaren 

worden de vrouw uit 

Nederland en de man 

uit Frankrijk verliefd 

op elkaar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Boekentaal 17 

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.  

 

Senia, G 

Meijsing, Doeschka 

 
Over de liefde 

Een lesbische 

schrijfster kijkt met 

verbittering, maar 

ook zelfspot terug op 

het overspel van haar 

geliefde met een man.  

 

Senia 2012 , G 

Melandri, Francesca 

 
Hoger dan de zee 

In 1979 in het roerige 

Italië bezoekt een 

man zijn zoon, lid 

van de Rode 

Brigades, en een 

vrouw haar man, een 

meervoudig 

moordenaar, in een 

extra beveiligde 

gevangenis op een 

eiland. 

 

Boekentaal 17 

Menkveld, Erik 

 
Het grote zwijgen 

De vriendschap 

tussen de 

componisten Alphons 

Diepenbrock en 

Matthijs Vermeulen 

wordt op de proef 

gesteld door een 

vrouw. 

 

Senia 2013 



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.  
 
 

Senia  

Mo Yan 

 
Kikkers 

Een geroemd 

plattelandsverloskun

dige ontwikkelt zich 

tot een meedogenloos 

uitvoerster van 

China's 

eenkindpolitiek. 

Senia 2013 

Montijn, Ileen 

 
Hoog geboren: 250 jaar adellijk 

leven in Nederland 

Geschiedenis van de 

adel in Nederland. 

Senia gesch 2013 

Moor, Jaap de  

 
Generaal Spoor 

Biografie van de 

Nederlandse militair 

(1902-1949), tijdens 

de dekolonisatie 

bevelhebber van de 

Nederlandse troepen 

in Indonesië (1945-

1949). 

 

Senia gesch.  

Moor, Margriet de  

 
De schilder en het meisje 

In Amsterdam op 3 

mei 1664 zal een 

tekening de levens 

van een Deens meisje 

en de schilder 

Rembrandt voor 

altijd met elkaar 

verbinden. 

 

Senia  

Moor, Marente de 

 
Roundhay, tuinscene 

Elf jaar na de 

verdwijning in 1890 

van de Franse 

uitvinder van de film 

gaat zijn zoon naar 

hem op zoek. 

 



Moor, Marente de 

 
De Nederlandse maagd 

In Duitsland ontdekt 

een 18-jarige 

Nederlandse 

schermster in de 

zomer van 1936 een 

geheim tussen haar 

vader en haar Duitse 

schermleraar. 

 

 

Mortier, Edwin 

 
Godenslaap 

Een bijna 100-jarige 

Vlaamse vrouw 

beschrijft haar 

ervaringen rond de 

Eerste Wereldoorlog 

in Vlaanderen en 

Noord-Frankrijk om 

en aan het front. 

 

 
 
 
Senia, Eerste WO 

Mortier, Edwin 

 
De spiegelingen 

Een door de Eerste 

Wereldoorlog 

geschonden Belgische 

oorlogsveteraan 

wordt verliefd op een 

Engelse 

oorlogsfotograaf. 

Hun liefde duurt 

levenslang, maar is 

om tal van redenen 

onvolkomen. 

 

 

Müller, Herta 

 
Ademschommel 

 

Een jonge Duitstalige 

Roemeen probeert in 

de Tweede 

Wereldoorlog te 

overleven in een 

strafkamp in de 

Sovjet-Unie. 

 

Münsterman, Hans 

 
De bekoring 

Vijfde roman over 

Andreas Klein, 

waarin de rol van 

zijn moeder (haar 

vlucht uit haar gezin 

in 1960, haar dood in 

2004) centraal staat. 

Senia  



Münsterman, Hans 

 
Mischa 

Als een weduwe, 

moeder en oma de 

mededeling van de 

politie krijgt dat 

haar zoon betrokken 

is bij de verdwijning 

van een 10-jarig 

jongetje, begint een 

nachtmerrie waarin 

alles waarvan ze 

zeker was, ineenstort. 

 

 

Mulisch, Harry  

 
Het stenen bruidsbed 

 

Een Amerikaanse 

deelnemer aan een 

congres te Dresden 

wordt herinnerd aan 

het bombardement op 

deze stad in 1945 dat 

hij mee uitvoerde. 

Senia 

Munro, Alice 

 
Te veel geluk 

Verhalen over wat 

onder de oppervlakte 

ligt van 

ogenschijnlijk rustige 

levens.  

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. 

 

Senia 

Murray, Paul  

 
Skippy tussen de sterren 

Na de dood van een 

leerling van een Ierse 

kostschool wordt 

langzaam aan 

duidelijk welke 

gebeurtenissen tot dit 

drama hebben geleid. 

 

 



Mutsaers, Charlotte  

 
Koetsier Herfst 

 

Door de vondst van 

een mobieltje komt 

een vereenzaamde 

schrijver in contact 

met een 

dierenactiviste.  

 

Senia, G 

Némirovsky, Irene 

 
Gelukzoeker 

Een gevluchte Oost-

Europese arts 

probeert in Nice een 

nieuw bestaan op te 

bouwen.  

(In 1939 als 

feuilleton verschenen 

verhaal) 

 

Boekentaal 12B  

Neiman, Susan 

 
Neiman, Susan  

Morele helderheid. Goed en 
kwaad in de 21e eeuw 

 

Pleidooi voor de 

morele waarden van 

de Verlichting als 

tegenwicht tegen het 

hedendaagse 

conservatisme, met 

name in de Verenigde 

Staten. 

 

Senia Filosofie 2014 

Noordervliet, 
Nelleke 

 
Snijpunt 

Een lerares 

geschiedenis wordt 

door een 

Marokkaanse 

leerling met een mes 

gestoken deze daad 

doet haar 

wereldbeeld 

wankelen.  

 

Senia, G 

Noordervliet, 
Nelleke 

 
Nederland in de Gouden eeuw 

Beeld van het leven 

in het 17e eeuwse 

Nederland aan de 

hand van 

schilderijen en 

andere 

kunstvoorwerpen uit 

die tijd. 

 

Senia geschiedenis 



Noordervliet, 
Nelleke  

 
Zonder noorden komt niemand 

thuis 

Als de moordenaar 

van zijn vrouw 

vrijkomt, vlucht een 

man ver weg, naar de 

Canadese westkust. Boekentaal 14A 

Northup, Solomon 

 
12 Jaar slaaf 

Een vrije zwarte man 

wordt in 1841 onder 

valse voorwendsels 

ontvoerd en verkocht 

als slaaf. 

 

 

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. 

 

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. 
Filosofie 2014 

Obreht, Tea  

 
De tijgervrouw van Galina 

Na de dood van haar 

grootvader gaat een 

vrouw uit een dorpje 

op de Balkan op zoek 

naar de ware 

toedracht van zijn 

dood daarbij spelen 

familiemythen een 

grote rol.  

 

Boekentaal 15a 

    



Oz, Amos 

 
Onder vrienden 

Acht verhalen over 

mensen in een 

kibboets in Israël in 

de jaren vijftig van 

de 20e eeuw. 
Boekentaal 17 

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.  

 

Senia gesch 2013 

Panhuysen, Luc 

 
Rampjaar 1672 

Aan de hand van de 

correspondentie 

tussen een 

diplomaat, de heer 

van Amerongen, zijn 

vrouw en hun zoon, 

officier in het leger, 

wordt een beeld 

geschetst van alle 

facetten van het 

beruchte rampjaar. 

 

Senia geschiedenis 

Panhuysen, Luc  

 
De ware vrijheid: de levens van 

Johan en Cornelis de Witt 

Biografie van de twee 

regenten Johan 

(1625-1672) en 

Cornelis (1623-1672) 

de Witt, de 

belangrijkste 

Nederlandse politici 

tijdens de 

bloeiperiode van 

Nederland. 

 

Senia gesch 

Peek, Gustaaf  

 
Ik was Amerika 

Tussen een zwarte 

Amerikaan en een 

met de Duitsers 

collaborerende 

Nederlander ontstaat 

een bijzondere 

vriendschap. 

Senia 2012  



Peper, Rascha 

 
Handel in veren 

 

Eind jaren vijftig 

zoekt een ornitholoog 

in Nieuw-Guinea 

fanatiek naar sporen 

van het Bruijns 

boshoen om te 

bewijzen dat dit dier 

nog niet is 

uitgestorven. 

 

Boekentaal 17 

Peper, Rascha 

 
Vingers van marsepein 

 

Een 18e-eeuws meisje 

en een hedendaagse 

jongen raken beiden 

gefascineerd door de 

preparaten van een 

anatoom. 

Boekentaal 12B 

Petterson, Per 

 
Twee wegen 

Twee jeugdvrienden 

die elkaar 35 jaar 

niet hebben gezien 

ontmoeten elkaar 

toevallig weer. 

 

 

Phillips, Jonathan. 

 
In naam van God: een nieuwe 

geschiedenis van de kruistochten 

In dit boek behandelt 

de auteur in twaalf 

thematische 

hoofdstukken de 

kruistochten. In het 

laatste spreekt hij 

over 'nieuwe 

kruisvaarders', van 

Walter Scott tot 

George Bush. 

 

Senia geschiedenis 

 
Prak, Maarten 

 
Gouden Eeuw, het raadsel van de 

republiek 

De raadselachtige 

bloei van Nederland 

in de zeventiende 

eeuw, vooral bekeken 

vanuit sociaal-

economisch 

perspectief.  

 
 
 
Senia Gesch. 2014 

    



Rash, Ron 

 
De fluitspeler 

 

In een sombere 

omgeving in de 

Amerikaanse 

Appalachen wordt 

tijdens de Eerste 

Wereldoorlog een 

Duitse vluchteling 

opgevangen. 

 

 

 
Regnerus, Jannie 

 
Het lam 

 

De schilderkunst lijkt 

alle kleur te verliezen 

voor een vrouw als 

blijkt dat haar 

zoontje kanker heeft.  

Reisel, Wanda  

 
Plattegrond van mijn jeugd 

 

Autobiografische 

herinneringen aan 

een jeugd in een groot 

huis in Amsterdam, 

afgewisseld met 

fantasievolle schetsen 

en verhalen. 

 

Reisel, Wanda  

 
Nacht over Westwoud 

 

Een waarnemend 

huisarts krijgt in een 

dorp te maken met 

een uitbarsting van 

vreemdelingenhaat. Boekentaal 15b  

Rek, Wilma de 

 
Stand-up filosoof : de antwoorden 

van René Gude 
 

Interviews met de 

Nederlandse filosoof 

over enkele grote 

levensvragen. 

Senia Filosofie 2014 

 
Remarque, E.M. 

 
Van het westelijk front geen 

nieuws 

Beschrijving van de 

verschrikkingen van 

de stellingenoorlog 

1914-'18 in 

Frankrijk. Senia Eerste WO 



 

Rosenboom, 
Thomas 

 
De rode loper 

Na een leven met veel 

beweging, maar 

weinig vooruitgang 

als roadie en 

geluidstechnicus 

begint een jongeman 

een bioscoop in een 

gekraakte garage. 
 

 

Rosenboom, 
Thomas 

 
Publieke werken 

Eind 19e eeuw 

proberen twee neven, 

een apotheker in 

Hoogeveen en een 

vioolbouwer in 

Amsterdam, een 

gezamenlijk ideaal te 

verwezenlijken. 

 

Senia 2013 

Rosenboom, 
Thomas 

 
Zoete mond 

In een dorpje aan de 

Rijn ontstaat in 1966 

rivaliteit tussen een 

eenzelvige dierenarts 

en een adellijke 

excentriekeling. 

G 

Rotenstreich, 
Mirjam 

 
Verloren mensen 

 

Een joodse vrouw 

huurt voor een half 

jaar een villa aan het 

meer van Lugano om 

over haar jeugd na te 

denken, maar de 

verhuurder blijkt een 

eigenaardige 

zonderling met 

vreemde ideeën. 

 

 

Roth, J. 

 
Job 

Een orthodoxe jood 

wordt na zijn 

emigratie naar 

Amerika getroffen 

door uiteenlopende 

calamiteiten. 

Verbitterd wendt hij 

zich af van de religie. 

 

Boekentaal 12A 



Roth, J. 

 
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. 

Senia 2014 

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. 

 

Senia, G 

Saramago, J.  

 
De stad der blinden 

 

Als een land getroffen 

wordt door een 

besmettelijke 

blindheid, verandert 

het leven in een 

elementaire strijd op 

leven en dood. 

 
 
 
Senia 

Schalansky, Judith 

 
 

De lessen van mevrouw Lohmark 
 

Een oudere lerares 

biologie staat aan het 

eind van haar 

loopbaan 

 
 
Senia 2014 

Scholten, Jaap  

 
Kameraad Baron 

 

Reconstructie van de 

ondergang van de 

Transsylvanische 

adel via 

reisimpressies en 

interviews met 

nabestaanden. 

Senia gesch.  

 
 
 

 
 



Scholten, Yvonne  

 
Fanny Schoonheyt : een 

Nederlands meisje strijdt in de 
Spaanse burgeroorlog 

Biografie van de 

Nederlandse 

journaliste (1912-

1961) die tijdens de 

Spaanse 

Burgeroorlog 

meestreed met de 

Republikeinen tegen 

de fascistische 

troepen van generaal 

Franco. 

 

Senia 2012 gesch.  

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. 

Senia Filosofie 

Siebelink, Jan 

 
De blauwe nacht 

De hypersensitieve 

Simon Aardewijn is 

in de herfst van zijn 

leven en beleeft alles 

met een ongekende 

intensiteit. Hij 

verliest zich in een 

grootse dissertatie 

over het fin de siècle, 

waarin hij alles wat 

hem beroert probeert 

te verenigen.  

 

Siebelink, Jan 

 
Margaretha 

Het leven van 

Margaretha van 

Parma (1522-1586), 

erkende 

bastaarddochter van 

keizer Karel V en 

landvoogdes van de 

Nederlanden van 

1559 tot 1567. 

 

G 

Simsion, Graeme 

 
Het Rosie project 

Een extreem 

intelligente man met 

Asperger, die 

genetica onderwijst 

aan de universiteit, 

gaat op zoek naar de 

perfecte partner. 

 



Slot, Pauline  

 
En het vergeten zo lang 

Het levensverhaal 

van Maria 

Hagenaar, de 

Nederlandse vrouw 

van de Chileense 

dichter Pablo Neruda 

(1904-1973). 

Senia 2012  

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. 

 

Senia 2014 

Smith, Douglas 

 
Verloren adel : de laatste dagen 
van de Russische aristocratie 

Historische studie 

over de teloorgang 

van de Russische 

adel in de periode 

tussen de revolutie 

van 1917 en de 

Tweede 

Wereldoorlog. 

Senia Gesch. 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. 

 

Senia 2014 

Solomons, N. 

 
De lijst van meneer Rosenblum 

Een joods echtpaar 

verlaat in 1937 

Duitsland en vestigt 

zich in Engeland. 

Naast het opbouwen 

van een eigen zaak 

proberen ze zich aan 

te passen door een 

lijst met Engelse 

gebruiken af te 

werken. 

 

Boekentaal 15b  



Springer, F.  

 
Bandoeng- Bandung 

Een 

gedesillusioneerde 

politicus keert na 

jaren als lid van een 

economische missie 

terug in zijn land 

van herkomst, 

Indonesië. 

 

Senia 2012  

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. 

Senia Gesch. 2014 

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. 

 

 

Stockett, K.  

 
Keukenmeidenroman 

Als een jonge vrouw 

in het Mississippi 

van de jaren zestig 

van de 20e eeuw in 

het geheim een boek 

schrijft over de levens 

van de zwarte hulpen 

van haar 

vriendinnen, heeft dit 

voor iedereen grote 

gevolgen.  

 

Senia  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



Stoel, Eveline 

 

 
Asta’s ogen 

Geschiedenis van een 

Indische familie die 

na de 

onafhankelijkheid 

van Indonesië̈ een 

nieuw bestaan in 

Nederland moet 

opbouwen. 

Senia  

 
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.  

 

Senia Gesch 2013 

Tart, Donna 

 
Het Puttertje 

Het schilderij 'Het 

puttertje' van de 17e 

eeuwse Nederlandse 

schilder Carel 

Fabritius speelt een 

bijzondere rol in het 

leven van een 

Amerikaanse man. 

 

 
 
 
Senia 2014 

Terrin, Peter 

 
Post Mortem 

Een schrijver 

ontloopt een etentje 

met een smoes over 

familie-

omstandigheden, 

maar dan wordt zijn 

gezin echt getroffen 

door een ramp. 

 

Senia 

Toibin, Colm 

 
Brooklyn 

In 1952 kan een 

jonge vrouw in 

Ierland geen werk 

vinden en emigreert, 

net als veel andere 

jonge Ieren in die 

tijd, naar Amerika, 

waar een baan voor 

haar is geregeld bij 

een warenhuis. 

 

Boekentaal 15a 



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. 
Senia Filosofie 2014 

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.  

 

Senia  

Treur, Franca 

 
Dorsvloer vol confetti 

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.   

 

Senia  

Treur, Franca 

 
De woongroep 

Een 28-jarige 

communicatiewetensc

hapster vindt haar 

leven toch nogal 

doelloos en besluit in 

een idealistische 

woongroep te gaan 

wonen in een oud 

voormalig weeshuis 

in Amsterdam-Oost. 

 

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. 

 

Senia  



Valens, Anton  

 
Het boek Ont 

 

Een groepje werkloze 

mannen richt een 

zelfhulpgroep op 

waarbij ze elkaars 

post openen.  
 

 

Valeur, Erik 

 
Het zevende kind 

Zeven personen, die 

in 1961 als baby in 

een gerenommeerd 

Deens kindertehuis 

werden opgevangen 

en ter adoptie zijn 

afgestaan, ontmoeten 

elkaar ruim veertig 

jaar later na de 

ontvangst van een 

mysterieuze brief. 

 

 

Van Reybrouck, 
David 

 
Congo: een geschiedenis 

De auteur, een 

Belgische cultureel 

antropoloog, licht de 

grote lijnen van de 

historische 

ontwikkeling van 

Congo (een midden-

Afrikaanse staat, 56 

keer zo groot als 

Nederland, 69 

miljoen inwoners) toe 

aan de hand van 

talloze interviews. 

 

Senia gesch.  

Vann, David  

 
Legende van een zelfmoord 

 
 

Vijf verhalen en een 

novelle rond een 

jongen in Alaska die 

levenslang kampt 

met de zelfmoord van 

zijn vader.  
 

Senia 2012 

 
 
Vantoortelboom, 
Jan 

 

 
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. 

 

 



Verbeek, Peter-Paul 

 
De grens van de mens 

Pleidooi voor een 

nieuwe, 

posthumanistische 

ethiek waarin de 

grote tegenstelling 

tussen menselijk 

subject en machinaal 

object is opgeheven. 

 

Senia Filosofie 2014 

Verbogt, Thomas  

 
Perfecte stilte 

Het leven van een 57-

jarige filmmaker 

verandert grondig 

nadat hij in een steeg 

in elkaar is geslagen.  
 

Senia 2012  

Verbogt, Thomas 

 
Kleur van geluk 

Een 60-jarige man 

wordt door de dood 

van een vriend 

geconfronteerd met 

de vluchtigheid van 

zijn bestaan. 

 

 

Verbrugge, Ad 

 
Staat van verwarring. Het offer 

van de liefde 

Filosofische 

beschouwing over 

hedendaagse liefde, 

seks en erotiek. 
Senia Filosofie 2014 

Veronesi, Sandro 

 
Kalme chaos 

Een succesvolle 

zakenman die na het 

redden van een 

vrouw uit zee en het 

tegelijkertijd 

verliezen van zijn 

eigen vrouw, stort 

zich helemaal op de 

opvoeding van zijn 

dochtertje 

 

Verfilmd 

 

 
 
 

 

 



Vuijsje, Marja 

 
Ons kamp: een min of meer 

joodse geschiedenis 

Geschiedenis van de 

joodse bakkersfamilie 

Vuijsje in de jaren 

voor en vooral na de 

Tweede Wereldoorlog 

aan de hand van het 

levensverhaal van de 

vader van de 

schrijfster.  

 

Senia Gesch 2013 

Wagendorp, Bert 

 
Ventoux 

In het leven van een 

bijna 50-jarige 

misdaadjournalist en 

fietser keren zijn 

vrienden uit het 

verleden terug door 

een uitnodiging om 

naar Zuid-Frankrijk 

te komen. 

 

 

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. 

Senia Eerste WO 
Senia Gesch. 2014 

Weijts, Christiaan 

 
Euforie 

Een architect dingt 

mee naar het 

verwezenlijken van 

een monument voor 

de gevallenen bij een 

terroristische aanslag 

in Den Haag, maar 

krijgt te maken met 

zowel professionele 

integriteit als inhalig 

opportunisme. 

 

 

Welagen, Robbert 

 
Het verdwijnen van Robbert 

Een jonge schrijver 

wil na zijn debuut 

verdwijnen in een 

inhoudsloos, 

betekenisloos 

bestaan. 

 



Wesseling, H.L. 

 
De man die nee zei: Charles de 

Gaulle 1890 - 1970 

Biografie van de 

Franse politicus, die 

onder meer premier 

en president van 

Frankrijk was.  

 

 

Senia Gesch 2013 

Westerman, Frank 

 
De graanrepubliek 

Overzicht van de 

sociale geschiedenis 

van het Groninger 

boerenland tijdens 

een reis door de tijd 

in het voetspoor van 

Sicco Mansholt. 

Senia  

Westerman, Frank 

 
Stikvallei 

Onderzoek naar de 

toedracht en 

achtergronden van 

een natuurramp in 

Kameroen in 1986, 

waarbij alle mensen 

en dieren in de 

Nyosvallei door 

onbekende oorzaak 

om het leven 

kwamen. 

Senia 2014 

Wieringa, Tommy 

 
Joe Speedboot 

 

Een gehandicapte 

jonge schrijver in een 

afgelegen dorp 

ontwikkelt zich door 

de komst van een 

overrompelende 

vreemdeling en een 

onverwachte richting 

Senia, G 

Wieringa, Tommy 

 
Caesarion 

 

Een jonge barpianist. 

zoon van een 

beroemd beeldend 

kunstenaar en een 

porno-actrice, vertelt 

over zijn 

avontuurlijke leven. 

G 

    



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. 

 

Senia 2013 

Williams, John 

 
Butcher’s crossing 

 

In 1870 volgt een 

verlegen 

domineeszoon in 

Amerika zijn hart en 

gaat op bizonjacht in 

het ruige Westen. 

 

Williams, John 

 
Stoner 

 

Een Amerikaanse 

boerenzoon die 

literatuurprofessor 

wordt, probeert de 

vele tegenslagen in 

zijn leven waardig te 

doorstaan. 

 
 
 
 
2014 

Williams, Kate 

 
Josephine 

Biografie van 

Joséphine de 

Beauharnais, (1763-

1814), eerste 

echtgenote van 

Napoleon en keizerin 

van Frankrijk. 
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Winman, Sarah   

 
Toen god een konijn was 

Een meisje uit een 

excentriek gezin 

wordt met vallen en 

opstaan volwassen, 

waarbij haar oudere 

broer een grote rol 

speelt. 

 

 

 

 

 

 



Winter, Leon de  

 
Het recht op terugkeer 

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.  

 

G 

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. 

 

Senia 2013 

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. 

Senia gesch 

Zanten, Jeroen van 

 
Koning Willem ll 

Biografie van Willem 

II, koning van 

Nederland van 1840 

tot 1849. 
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Zijl, Annejet van der 

 
Bernhard: een verborgen 

geschiedenis 

Kritische biografie 

van prins Bernhard 

(1911-2004) vanaf 

zijn vroege jeugd tot 

aan 1936, toen hij in 

contact kwam met 

prinses Juliana. 

Senia gesch.  

Zijl, Annejet van der 

 
Sonny boy 

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.  

 

Senia, verfilmd, G 

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. 
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Zwaan, Josha  

 
Parnassia 

De 4-jarige joodse 

Rivka wordt in de 

oorlog bij een 

gereformeerd 

domineesgezin in het 

Zeeuws-Vlaamse 

Zaamslag 

ondergebracht. 

 

Zwaan, Josha 

 
Zeevonk 

In het leven van een 

vrouw speelt het 

cruiseschip de Achille 

Lauro een grote rol. 

 

 



 
Opmerkingen: 
 

 Senia:  Titel staat op leeslijst Senia. De leeswijzer hiervan is via Senia  
verkrijgbaar ( www. senia.nl)  

 Boekdelen: Titel staat op leeslijst Boekdelen Mondiaal. De leeswijzer hiervan 
is via Passage verkrijgbaar  ( www.boekentaal.info)  

 G: Titel is mogelijk als Groot Letter Boek uitgave verkrijgbaar 

 Verfilmd: Titel is verfilmd. 

 Geschiedenis: Deze titels staan op de leeslijst Senia geschiedenis.  Let op, 
dit kunnen ook non-fictie boeken zijn.  

 
Een enkele titel is pas vanaf het najaar 2014 beschikbaar. Dit omdat het boek nog 
moet verschijnen. Over het algemeen betekent dit  dat er ook nog niet veel 
achtergrondinformatie en recensies beschikbaar zijn.   
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