
 Ma 15 nov.  Aafke Romeijn – Concept M Hava lijdt aan een mysterieuze ziekte die 

‘kleurloosheid’ heet en de maatschappij steeds verder ontwricht. 

Wo 24 nov. Emy Koopman – Het boek van alle angsten  Fana en Viko leven in een 

maatschappij waarin je je angsten en gebreken moet verbergen, anders lig je eruit. 

Di 7 dec. Auke Hulst – Slaap zacht, Johnny Idaho Een tiener met een missie, een 

terminale bankier en een wetenschapper gaan op zoek naar de sleutel tot het eeuwige leven. 

Wo 26 jan. Rob van Essen – De goede zoon In een wereld waar invoering van het 

basisinkomen heeft gezorgd voor lethargie en stijgend museumbezoek reizen twee mannen met een 

geheime opdracht af naar het zuiden. 
Di 15 feb. Cees Nooteboom – Een lied van schijn en wezen Tijd en ruimte lopen 

door elkaar in dit filosofische verhaal dat eindigt in de eeuwige stad, Rome.  
Ma 21 feb.  Johan de Boose – Het vloekhout Een kleine geschiedenis van Europa, door 

de ogen van een pratend stuk hout, ooit onderdeel van het kruis van Jezus. 

Ma 4 april  Adriaan van Dis – Klifi Na een orkaan en de verjaging van de oranjes, schikt het 

volk van de republiek Nederland zich in een president die ontkennen tot kunst heeft verheven. 

Wo 20 april Lale Gül – Ik ga leven  Büsra komt uit een streng islamitisch gezin. Met veel 

humor zoekt zij de grenzen op van haar geloof en de gemeenschap waar ze in opgroeit. 
Wo 18 mei Hanna Bervoets – Efter In een nabije toekomst wordt liefde als ziekte 

beschouwd. Klinieken tegen liefdesverslaving en een medicijn genaamd ‘’Efter’’ zijn het gevolg. 

Wo 1 juni Simone Atangana Bekono - Confrontaties De 16-jarige gymnasiast Salomé 

zit vast in een jeugddetentiecentrum omdat ze twee schoolgenoten heeft mishandeld. 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat lezen nog leuker wordt als je erover praat? 

Kom naar een leesclub! 

hoe aanmelden? bij je docent Nederlands 

waar? mediatheek of vaklokaal Nederlands 

voor wie? alle bovenbouwers en docenten 

 

 

 

 


