
 

  

  

Is vrijheid een illusie? 
Voor jeugd en jongeren 
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Beste lezer, 
 

 

Vrijheid is niet vanzelfsprekend.  
Ook na de Tweede Wereldoorlog kwamen veel (onbekende) verhalen naar 
boven. 
Kinderen en jongeren maken in deze boeken kennis met andere “werelden”. 
En kunnen nadenken over oorzaak en gevolg daarvan. 
Uiteraard is dit slechts een greep uit alle materialen die wij bezitten in de 
bibliotheek. 
 
 
Verhalencoaches NOBB. 
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Leesboeken 8-11 jaar 
 

 

 Nepper dan nepnieuws/ Bartels, Berdie 
 
Opa Scott woont als enige bewoner in een oude stacaravan op een 
vervallen vakantiepark. Zijn kleindochter Francis vindt haar opa de 
allergrappigste opa ter wereld. Op haar vakantievlog is te zien dat opa 
en zij uit oude materialen een ijzeren monster maken. Als de 
plaatselijke misdaadverslaggever smachtend zit te wachten op een 
scoop, dan is dit dé gelegenheid. Hij bewerkt het filmpje met grote 
gevolgen: Freek, de baas van het vakantiepark, kan zijn park niet 
verkopen en de mensen geloven dat er een monster op het park 
aanwezig is. Een monster dat opa verslonden heeft. Is het echt of is 
het nepnieuws. 
Vanaf ca. 10 jaar. 

 

 

 De laatste wilde dieren / Torday, Piers 
 
Hoofdpersoon is Kester(12), die gevangenzit in een strenge instelling. 
Ook daarbuiten is weinig vrijheid. Voedselproducent Factorium heeft 
de mensen strikte leefregels opgelegd en heeft vrijwel alle dieren en 
planten uitgeroeid om de afzet van chemisch geproduceerd voedsel 
veilig te stellen. Op een dag roepen enkele overgebleven dieren 
Kesters hulp in bij het zoeken naar een medicijn tegen een 
levensbedreigend virus. Al gauw beseft Kester, die wel met dieren 
maar niet met mensen kan praten, dat zijn vader de dieren wellicht 
kan helpen. Maar steeds duiken er mensen op die er belang bij 
hebben dat Kesters missie mislukt. Gelukkig kan hij rekenen op de 
hulp van de dieren die aan de uitroeiing wisten te ontkomen.  
Vanaf ca. 10 jaar.. 
Geïnspireerd door het feit dat het aantal in het wild levende dieren en 
planten snel afneemt, schreef Piers Torday dit eerste deel van een 
fantasytrilogie. 
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Leesboeken 8-11 jaar 
 

 

 Het Nebula-mysterie / Truet, Trudi 
 
Cruz Coronado (12) is een van de uitverkorenen die als student wordt 
toegelaten op de Explorer Academy in Washington DC. Hij kijkt er naar uit om 
bij de toekomstige pioniers te horen die de wereld veranderen. Er zijn 
trainingssessies in een virtual reality-programma, virtuele simulaties, met als 
doel om op scheepsexpeditie te gaan. Er zijn echter volop problemen: Cruz 
ontdekt dat het geheim van zijn overleden moeder, ooit wetenschapper in 
het laboratorium van de Academy, grote gevolgen voor hem heeft, dat een 
duister heerschap hem op de hielen zit, en wie of wat is toch Nebula? 
Avonturenverhaal in sciencefictionachtige setting met futuristische 
technologische vernieuwingen en codes en puzzels. Achterin 'De waarheid 
achter dit verhaal' over de onderzoeken en personen die verbonden zijn aan 
de Explorer Academy van National Geographic.  
Eerste deel van een zevendelige fictieserie.  
Meer informatie op www.natgeojunior.nl 
Vanaf ca. 10 jaar.. 

 

 

 Naar de rand van de wereld / Weber, 
Dirk 
 
Na de Crisis bestaat de wereld waarin Abe leeft uit kleine 
boerendorpen waarin kennis en techniek verboden zijn. 
Jaarlijks wordt de Kering – het moment waarop besloten is het 
leven radicaal anders in te richten – herdacht en gevierd. Op 
het delen van kennis staan gruwelijke straffen. De voltrekking 
van twee van zulke straffen zet een aantal kinderen, onder wie 
Abe, ertoe aan te vluchten. 
Vanaf ca. 11 jaar. 

  Het Nebula-mysterie / Truet, Trudi 
 
Cruz Coronado (12) is een van de uitverkorenen die als 
student wordt toegelaten op de Explorer Academy in 
Washington DC. Hij kijkt er naar uit om bij de toekomstige 
pioniers te horen die de wereld veranderen. Er zijn 
trainingssessies in een virtual reality-programma, virtuele 
simulaties, met als doel om op scheepsexpeditie te gaan. Er 
zijn echter volop problemen: Cruz ontdekt dat het geheim 
van zijn overleden moeder, ooit wetenschapper in het 
laboratorium van de Academy, grote gevolgen voor hem 
heeft, dat een duister heerschap hem op de hielen zit, en 
wie of wat is toch Nebula? Avonturenverhaal in 
sciencefictionachtige setting met futuristische 
technologische vernieuwingen en codes en puzzels. Achterin 
'De waarheid achter dit verhaal' over de onderzoeken en 
personen die verbonden zijn aan de Explorer Academy van 
National Geographic.  
Eerste deel van een zevendelige fictieserie.  
Meer informatie op www.natgeojunior.nl 
Vanaf ca. 10 jaar.. 

 

 Het Nebula-mysterie / Truet, Trudi 
 
Cruz Coronado (12) is een van de uitverkorenen die als student wordt 
toegelaten op de Explorer Academy in Washington DC. Hij kijkt er naar uit om 
bij de toekomstige pioniers te horen die de wereld veranderen. Er zijn 
trainingssessies in een virtual reality-programma, virtuele simulaties, met als 
doel om op scheepsexpeditie te gaan. Er zijn echter volop problemen: Cruz 
ontdekt dat het geheim van zijn overleden moeder, ooit wetenschapper in 
het laboratorium van de Academy, grote gevolgen voor hem heeft, dat een 
duister heerschap hem op de hielen zit, en wie of wat is toch Nebula? 
Avonturenverhaal in sciencefictionachtige setting met futuristische 
technologische vernieuwingen en codes en puzzels. Achterin 'De waarheid 
achter dit verhaal' over de onderzoeken en personen die verbonden zijn aan 
de Explorer Academy van National Geographic.  
Eerste deel van een zevendelige fictieserie.  
Meer informatie op www.natgeojunior.nl 
Vanaf ca. 10 jaar.. 

 
  

 

 
 

http://www.natgeojunior.nl/
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Leesboeken 11-14 jaar 
 

 

 Kinderen van Moeder Aarde/ Beckman, Thea 
 
Zes eeuwen na de Derde Wereldoorlog ziet de wereld er heel anders 
uit dan nu. Op Thule (Groenland) regeert de Konega (soort koningin) 
over een ideale maatschappij. Geen geweld, geen milieuvervuiling en 
men heeft respect voor de natuur. Mannen, de veroorzakers van de 
Grote Ramp, hebben geen macht. Dan komen de Badeners (mannen, 
afkomstig uit Europa) op kolonialisatiereis naar het eiland. Hun 
maatschappij vol geweld, oorlog en expansiedrift botst met die van 
Thule. De Konega voorziet de ondergang van haar maatschappij. Haar 
man, haar zoon Christian, die het belangrijkste personage is, en zijn 
vriendin proberen de dreiging af te wenden. Eerste deel van een 
trilogie. 
Vanaf 13 jaar. 

 

 

 Momo en de tijdspaarders / Ende, Michael 
 
Momo leeft zonder vader en moeder in een oude ruïne en helpt veel 
mensen door naar hen te luisteren, totdat de tijdspaarders komen die 
de sfeer verzieken en alles regelen met hun eisen van tijd en geld. Ze 
krijgen de hele stad in hun macht, behalve Momo. 
Vanaf ca. 14 jaar. 
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Leesboeken 11-14 jaar 
 

 

 De woordsmid / Forde, Patricia 
 
Nadat onze samenleving door een overstroming werd weggespoeld, is 
Ark ontstaan. Inwoners mogen slechts 500 woorden gebruiken uit een 
streng geselecteerde ‘Lijst’. Leerling-woordsmid Letta is mede-
beheerder van die lijst en verzamelt woorden. Volgens leider John 
Noa is Letta’s leermeester Benjamin tijdens een expeditie om het 
leven gekomen. Maar Letta gelooft het nieuws niet. Ze gaat op 
onderzoek uit. Gelukkig krijgt Letta hulp uit onverwachte hoek.  
Vanaf ca. 12 jaar. 

 

 

 Borealis / Morshuis, Marloes 
 
Zo’n 180 ontvoerde dertienjarige kinderen – uit praktisch elk land van de 
wereld één – wonen in kamp Borealis (Noorderlicht) in een afgelegen deel 
van Alaska. Daarheen gebracht in opdracht van de Trias, drie superrijke 
mensen die bang zijn voor een door de klimaatveranderingen veroorzaakte 
zondvloed. De bedoeling is dat de geselecteerde kinderen die wereldramp 
zullen overleven en de aarde opnieuw zullen gaan bevolken. De tegen hun wil 
vastgehouden kinderen hebben grote moeite met het wrede regime en het 
strakke trainingsschema, maar ontsnappen uit die geïsoleerde, ijskoude 
omgeving blijkt niet mogelijk. Als duidelijk is dat de Trias en hun Crew er 
bovendien nog gevaarlijke verborgen agenda’s op nahouden, komen een 
aantal ontwikkelingen in een stroomversnelling. Vanaf ca. 12 jaar 
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Leesboeken 11-14 jaar 
 

 

 De schaduwen van Radovar / Morshuis, 
Marloes 
 
Jona (14) woont met haar familie in Sterrenlicht, een van de enorme 
hoogbouw-wooncomplexen van Radovar. Het is de bewoners van 
Sterrenlicht verboden om zonder toestemming het gebouw te 
verlaten. Op een paar afgepaste en verplichte wekelijkse uurtjes 
parkbezoek na speelt hun hele leven zich binnen af: werk, school, 
winkelen en recreatie. Wie hard werkt en ook verder in het gareel 
loopt, scoort veel punten en klimt ook letterlijk naar boven. Jona 
hunkert naar de vrijheid die ze kent van het vroegere dorpse leven. Als 
oma 75 jaar wordt, dreigt die te moeten verhuizen naar een speciaal 
‘plusgebouw’ voor ouderen. Wanneer Jona stiekem naar buiten gaat 
en daar Kilian ontmoet, gaan haar ogen open voor de werkelijkheid 
achter de façades van Radovar. De beklemmende sfeer van de 
beschreven geglazuurde dictatuur wordt al snel tastbaar en kruipt 
onder de huid. Vanaf ca. 12 jaar. 

 

 

 Boy 7 / Mous, Mirjam 
 
Ergens in Amerika komt een 15-jarige jongen bij kennis op een kale, snikhete 
grasvlakte. Hij weet niet waar of wie hij is. Met behulp van de inhoud van zijn 
rugzak vindt hij zijn verborgen notebook terug en komt hij zijn verleden op 
het spoor. Met een duidelijke mededeling: Bel niet de politie! 
Het lijkt erop dat hij als Boy 7 een verleden deelt met zeven andere jongens. 
Ultramoderne techniek speelt een belangrijke rol. 
Vanaf ca. 13 jaar. 
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Leesboeken 11-14 jaar 
 

 

 H@ck / Mous, Mirjam 
 
Na onrustige jaren, waarin de wereld bijna ten onder ging aan 
natuurrampen en bestuurlijke chaos, is een nieuwe wereldorde 
ontstaan. De leiders zorgen ervoor dat mensen in harmonie 
samenleven en zich keurig aan de regels houden. Holden (17) is een 
buitenbeentje. Na een misstap wordt hij naar een opvoedingsinstituut 
gebracht. Zijn zus Prissy (15) krijgt intussen vreemde berichten van 
een onbekende. Langzamerhand ontdekken ze dat er vreemde dingen 
gebeuren in de perfecte maatschappij waarin ze leven. Eerste deel van 
een tweedelige serie.  
Vanaf ca. 13 jaar. 

 

 

 De Golf / Rhue, Morton 
 
Een geschiedenisleraar behandelt het nazisme en de Tweede 
Wereldoorlog in de klas. De meeste leerlingen reageren lauwtjes. De 
leraar besluit tot een experiment, om te laten zien hoe bewegingen 
als het nazisme konden ontstaan en steeds weer kunnen opkomen. Zo 
ontstaat 'de golf', een actie die de hele school op zijn kop zet. De Golf 
is gebaseerd op een gebeurtenis die werkelijk heeft plaatsgevonden, 
in Amerika. 
Vanaf 13 jaar. 

 

 
  

 

 



 

 

9 

 

Leesboeken 11-14 jaar 
 

 

 Weg/ Schmitz, Jowi 
 
Anna (14) vludht uit het opvanghuis voor kinderen en jongeren dat 
haar ouders runnen. Zij en de 17-jarige probleemjongen Robin hadden 
een deal om al liftend de wereld te verkennen. Robin overlijdt echter 
na een auto-ongeluk, waarna Anna besluit hun reis alleen te 
volbrengen. Tijdens de reis wordt ze, op zoek naar vrijheid, 
geconfronteerd met zichzelf en de hardheid van de wereld. 
Vanaf 13 jaar. 

 

 

 #Sweetsixteen / Slegers, Marlies 
 

Meghan Oliviera (16) vlogt onder de naam #SweetSixteen. Ze deelt 
alles wat haar bezighoudt en heeft duizenden volgers. Dankzij haar 
sponsors krijgt ze de nieuwste make-up en mag ze naar hippe feestjes. 
Ze geniet met volle teugen van haar beroemdheid. Het leven lacht 
haar toe, maar dan krijgt ze een verkeersongeluk en raakt alles in een 
stroomversnelling. Ze maakt kennis met de schaduwkanten van roem 
en social media. Niet al haar volgers en vrienden blijken het beste met 
haar voor te hebben. 
Vanaf 13 jaar. 
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Leesboeken 15-18 jaar 
 

 

 Ingesloten/ Ahmed, Samira 
 
Layla (17) en haar ouders worden opgepakt en opgesloten in kamp 
Mobius, een interneringskamp voor Amerikaanse moslims. Alles en 
iedereen wordt er in de gaten gehouden; mensen die protesteren 
verdwijnen. Toch kan Layla niet zwijgend blijven toekijken. Door 
parallellen met historische gebeurtenissen (de concentratiekampen 
uit de Tweede Wereldoorlog) en met actuele gebeurtenissen (de 
president die het land weer ‘geweldig’ wil maken en schermt met 
‘America first’) voelt de geschetste toekomst angstaanjagend dichtbij. 
Vanaf 15 jaar. 

 

 

 In transit / Andel, Margaretha van 
 
2275. De vrienden Levya en Rheyn zijn nog maar een jaar 
verwijderd van hun ‘transit’, waarna ze zullen profiteren van een 
‘brain-extension'. Ze besluiten een illegaal bezoekje te brengen 
aan het reservaat waarin de grauwers wonen, een sterk op de 
mens lijkende apensoort. Daar maken ze kennis met Aag en 
ontdekken dat deze ‘aap’ menselijker is dan ze dachten. ‘In 
transit’ speelt zich af in een verre toekomst, waarin de mensen 
de geluidloze ‘Hoogtaal’ spreken, ze constant aangesloten zijn 
op het netwerk ‘Insite’ en gevoelens van ondergeschikt belang 
zijn. 
Vanaf 15 jaar.  
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Leesboeken 15-18 jaar 
 

 

 Shinu/ Boets, Jonas 
 
Ish(16) leeft in een wereld waar het Beheer totale zeggenschap heeft. 
Kinderen worden op boerderijen geplaatst om te werken. Op hun 
zestiende brengt het Transfer hen naar de stad, waar ze ingedeeld 
worden naar hun Shinu: hun levensverwachting. Tieners met een 
hogere levensverwachting moeten werken in de gegoede delen van 
de stad. Diegenen met een lage Shinu worden ondergebracht in de 
fabrieken of de mijnen. Niemand kan ontsnappen, maar Ish is 
vastberaden om terug te keren naar zijn boerderij. Daarom ronselt hij 
vertrouwelingen en wacht hij zijn tijd af. Tot het op een dag zover is… 
Eerste deel van een serie, waar een uitgebreid digitaal platform voor 
is opgezet, zie www.shinuleaks.com.  
Vanaf ca. 15 jaar.. 

 

 

 De hongerspelen / Collins, Suzanne 
 
Na een burgeroorlog is van Noord-Amerika het land Panem overgebleven, 
bestaande uit het welvarende Capitool met twaalf daaraan ondergeschikte 
districten, waarin veel armoede en onvrijheid heersen. In de jaarlijkse 
Hongerspelen moeten 24 kinderen, uit elk district een jongen en een meisje, 
strijden op leven en dood in een ‘Big Brother’-omgeving. Katniss Everdeen 
(16, ik-figuur) uit het 12e, armoedigste district springt in de bres voor haar 
jongere zusje Prim wanneer deze wordt uitgeloot. Wie is de slimste 
overlever. 
Vanaf ca. 15 jaar. 
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Leesboeken 15-18 jaar 
 

 

 Verlaten / Grant, Michael 
 
Zonder aankondiging blijken alle mensen van vijftien jaar en ouder 
verdwenen uit de leefwereld van Sam (14). Communicatiemiddelen 
werken niet meer. In de ontstane chaos nemen Sam en zijn vrienden 
de leiding, totdat een anarchistische bende, geleid door de eveneens 
14-jarige Caine, de stad gaat besturen en een dictatuur sticht. Sam ziet 
zich genoodzaakt hem tegen te houden, maar vreest voor het 
moment dat hij zelf vijftien wordt. Eerste deel in de serie 'Gone'*. 
Vanaf ca. 15 jaar. 

 

 

 Onsterfelijk / Khoury, Jessica 
 
Pia is opgegroeid in een geheim laboratorium diep verscholen in het 
regenwoud. Zij is de eerste onsterfelijke creatie van een team 
wetenschappers. Volledig afgeschermd van de buitenwereld wordt zij 
opgeleid tot volwaardig lid. Op haar zeventiende verjaardag ontdekt Pia een 
gat in de omheining rond het lab en kruipt erdoorheen. Voor het eerst van 
haar leven in vrijheid ontmoet zij de inheemse jongen Eio die verwarrende 
gevoelens bij haar losmaakt 
Vanaf ca. 15 jaar. 
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Leesboeken 15-18 jaar 
 

 

 Morgen toen de oorlog begon / Marsden, John 
 
Zeven Australische jongeren gaan met elkaar kamperen. Dat doen ze 
op een afgelegen plek in de wildernis, die 'De Hel' heet. Als de luie, 
heerlijke vakantie is afgelopen, gaan ze terug naar huis. Al snel wordt 
duidelijk dat tijdens hun afwezigheid oorlog in hun land is 
uitgebroken. De eerste reactie bestaat uit grote angst en verwarring. 
De ontreddering maakt langzaam plaats voor georganiseerde actie. Ze 
proberen te overleven en tegelijkertijd de vijand te ondermijnen.  
Het boek gaat over vriendschap en liefde, de nuances van goed en 
kwaad. Het behandelt essentiële vragen als, hoeveel moed toon je als 
het eropaan komt? Eerste deel van de serie 'Morgen toen de oorlog 
begon'*. Vanaf ca. 15 jaar. 

 

 

 Het mes dat niet wijkt / Ness, Patrick 
 
Todd (bijna 13) woont op een planeet waar iedereen elkaars 
gedachten kan horen. Hij is de laatste jongen die nog man moet 
worden in zijn dorp, waar verder alleen maar mannen wonen. Als hij 
het meisje Viola in het moeras tegenkomt, zet dit een reeks 
gebeurtenissen in werking die Todds hele leven en dat van de planeet 
op z’n kop zet. Op de vlucht voor het leger moet hij samen met Viola 
achter de waarheid zien te komen. Eerste deel van een trilogie. 
Vanaf ca. 15 jaar. 
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Leesboeken 15-18 jaar 
 

 

 Reboot / Tintera, Amy 
 
In een verre toekomst waart een virus rond, dat mensen na hun dood 
transformeert in emotieloze, supersterke en onkwetsbare ‘Reboots’. 
Hoe langer je dood bent geweest, hoe minder menselijk je terugkeert. 
De 17-jarige Wren, die 178 minuten dood is geweest, spant hierbij de 
kroon. Reboots worden als soldaat gebruikt door de organisatie HARC 
en hebben geen enkele vrijheid. De komst van Callum 22 maakt bij 
Wren verliefde gevoelens los en doet haar beseffen dat ze meer 
emoties heeft dan ze dacht. Ondertussen probeert HARC de Reboots 
door injecties nog onmenselijker te maken en als Callum daar 
slachtoffer.  
Vanaf ca. 15 jaar. 

 

 

 De groepering / Witte, Astrid 
 
New York, tweede helft 21e eeuw. Deyno (16) komt via de 
vrijgevochten Ambar in contact met de groepering LALD (Live and let 
die) die tegen de eenkindpolitiek en tegen de kunstmatige 
levensverlenging is. Deyno wordt meegesleept met de (gewelddadige) 
acties door zijn ontluikende verliefdheid op Ambar. Dan komt hij 
achter een schokkende waarheid. Door de gebeurtenissen verandert 
Deyno uiterlijk en innerlijk: hij verliest zijn onschuld, maar weet wel 
beter waar hij voor staat. Het verhaal geeft een beeld van de 
toekomst van Amerika, waarin de overheid allesbepalend is en de 
keuzemogelijkheden van een individu beperkt zijn, omdat, door de 
stijging van de gemiddelde leeftijd naar 105 jaar, overbevolking dreigt. 
Vanaf ca. 15 jaar. 

=  
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Informatieve boeken 
 

 

 Vrijheid of veiligheid? / Berg, Charlotte van den 
 
Deel uit een serie die pretendeert de feiten achter de krantenkoppen 
te geven. Motto: zorg dat je weet wat er speelt in het nieuws! Dit deel 
behandelt allerlei aspecten van vrijheid en veiligheid. Er komen zaken 
aan de orde als overheid en samenleving, antiterreurwetgeving, 
vrijheid van meningsuiting, het internet, politiestaat etc. Het geheel 
wordt afgesloten met een verklarende woordenlijst, Nederlands- en 
Engelstalige websites en een register.  
Vanaf 11 jaar. 

 

 

 Fake! / Bon, Annemarie 
 
Uitgave over een onderwerp waar kinderen dag in dag uit mee te 
maken krijgen: welk geloof hecht je aan de tsunami aan 
nieuwsuitingen, waarmee (ook) zij overspoeld worden. Hoe ontwikkel 
je je kritisch denkvermogen zodanig dat je in staat bent zin van onzin 
te onderscheiden en te bepalen of iets een mening of feit is? Hoe 
sterk ben je zelf, hoe krachtig is je zelfreflecterend vermogen, zodat je 
je niet laat meeslepen door bijgeloof, magisch denken, zelfbedrog, 
toeval, of broodje aap-verhalen? Realiseer jij je dat ook je brein in veel 
gevallen onbetrouwbaar is? Je weet als (jong) mens gewoonweg niet 
alles. Achterin is een quiz opgenomen, waarbij je moet bepalen of 
dingen al dan niet waar zijn. Met bronvermelding en tips voor meer 
informatie. Aanbevolen voor o.a. school bij mediawijsheid. Vanaf ca. 
10 t/m 14 jaar. 
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Informatieve boeken 
 

 

 Wat is vrijheid?/ Brenifier, Oscar 
 
Kinderen kunnen, onder begeleiding van een leerkracht of begeleider, 
leren filosoferen rond een aantal basisvragen over het thema vrijheid. 
'Kun je alles doen wat je wilt?', 'Moet je volwassen worden om vrij te 
zijn?' en 'Waarvoor dient vrijheid?'. Deze thema's zijn gemakkelijk 
terug te vinden door de handige tabbladen. 
Geschikt voor gebruik thuis en op school, met kinderen vanaf ca. 7 tot 
12 jaar. 

 

 

 

 Gevlucht! / Brundle, Harriet 
 
Wat is een vluchteling, waarom vluchten mensen, hoe doen ze dat en 
waar komen ze terecht? Hoe voelt het om een vluchteling te zijn, ben 
je nu echt vrij en hoe kijken mensen tegen vluchtelingen aan. Daarna 
volgt een quiz over de inhoud en een test met vragen waardoor de 
lezer zich in een vluchteling verplaatst. Tot slot zijn opgenomen een 
woordenlijst, een lijstje met boeken en websites en een beperkt 
register. Samen met de soms best moeilijke informatie is het daarom 
echt een boek voor oudere kinderen. Met de code voorin het boek is 
een online versie te raadplegen waarin o.a. gekozen kan worden voor 
voorlezen, aangepast lettertype (dyslexiefont) of vergrote tekst.  
Vanaf ca. 10 jaar, ook voor moeizame lezers.. 
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Informatieve boeken 
 

 

 Mag je zeggen wat je vindt? / Hartog, Aby 
 
Van jongs af aan leer je wat goed is en wat niet, maar is die grens 
altijd wel zo duidelijk? Mag je altijd zeggen wat je wilt? (over vrijheid 
van meningsuiting), Iedereen liegt, is dat wel goed? (over liegen), Is 
iedereen gelijk en evenveel waard? (over discriminatie). Genoeg stof 
om ‘de regel’ eens opnieuw te bekijken. Want liegen hoort niet, maar 
wat als je daarmee iemands leven redt? En doden mag niet, maar hoe 
komen we aan ons eten?  
Van 9 t/m 12 jaar. 

 

 

 Toekomstatlas / Rosin, Tomasso Vidus 
 
Hoe ziet ons leven eruit in 2050? Op die vraag geeft deze grote atlas 
(38 cm) een uitgebreid antwoord. Aan de hand van kleine ‘weetjes’ en 
illustraties wordt verteld hoe we ons in de toekomst verplaatsen, hoe 
we communiceren, hoe we eruitzien, wat voor werk we doen, wat 
voor hobby’s we hebben en nog veel meer. 
Van 10 t/m 14 jaar. 
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 Vrijheid geef je door 
 
Een wereld van oorlog, een wereld van vrede, een wereld van 
herdenken en een wereld van vrijheid vieren - alle vier onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. De uitgave is verdeeld in drie delen: hoe wij de 
Tweede Wereldoorlog herdenken (4 mei) en de vrijheid vieren (5 mei); 
over de mensen die de oorlog maken (vroeger, nu, in eigen land, 
wereldwijd, verzet, vluchtelingen en kindsoldaten) en over hoe we 
samen in vrijheid kunnen leven (o.a. mensenrechten, vredesmissies, 
rechten van het kind). Het boek is een bron van informatie, foto's, 
persoonlijke verhalen en ervaringen die samen een verhaal vertellen 
dat nooit vergeten mag worden. Ook nieuwe generaties moeten het 
verhaal en de mensen erachter leren kennen - om van de geschiedenis 
te leren en de wereld zo in te richten dat we er samen, in vrede 
kunnen leven.  
Vanaf ca. 11 jaar.  

 
 

 

 Het kindertransport / Beer, Fedor de 
 
Na de dood van haar reislustige oma vindt Marit (13) op aanwijzing 
van Emanuel een doos met kaarten in oma’s huis. De Joodse Emanuel 
kwam in 1943 in kamp Sobibor om, en verschijnt nu als geest aan 
Marit om te helpen oma’s geheim te ontrafelen. Moeder Eva 
(beroemd concertvioliste) kent haar moeders verleden niet. 
Overgrootmoeder Hendrikje is wel op de hoogte. Hendrikje vertelt 
Marit haar emotionele betrokkenheid bij de kinderen die in 1943 van 
kamp Vught naar een vernietigingskamp in Polen werden gestuurd. 
Het blijkt dat zij hun dromen wilde waar maken, en daarom was zij 
steeds op reis. 
Vanaf ca. 11 jaar.. 
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 Familiegeheim / Cazemier, Caja 
 
Eva (13) bezoekt de sobere begrafenis van opa Wim, die ze nooit heeft 
gekend. Er zijn geen bloemen en niemand zegt een woord. Waarom 
heeft Eva haar tante en nicht nooit eerder ontmoet? En wie is die 
oudere vrouw die op afstand blijft? Eva duikt in het verleden van haar 
familie. Hanneke (in de 80) gaat naar de begrafenis van haar broer. De 
geschiedenis van de familie is er niet een om trots op te zijn. Lang 
heeft zij gezwegen over haar verleden. Op de begrafenis ziet Hanneke 
een meisje van 13; zo oud was zij toen ze moesten vluchten. Dit boek 
maakt voor jonge mensen inzichtelijk hoe complex de oorlogstijd 
moet zijn geweest. Ook wordt duidelijk hoe lang en diep oorlogsleed 
doorwerkt in generaties daarna. 
 Vanaf ca. 10 jaar. 

 

 

 2040 / Geus, Mireille 
 
Mei 2040: de 14-jarige Lotte (ik-figuur) is uitgenodigd om een 
toespraak te houden tijdens de herdenking op 4 mei van het begin van 
de Tweede Wereldoorlog in Nederland, nu honderd jaar geleden 
(waarom 4 mei in plaats van de officiële begindatum, 10 mei?). Lotte 
weet weinig van de oorlog, maar met behulp van een oude virtual-
realitybril van haar oma krijgt ze filmpjes te zien van het verleden. 
Langzaam beseft ze wat de betekenis is geweest van de bezetting, met 
name voor haar voorouders en welke rol zij speelden in het verzet. 
Het verhaal is gebaseerd op ware gebeurtenissen rond de koster van 
de Amsterdamse Koepelkerk, die onderdak bood aan het 
hoofdkwartier van de Orde Dienst, een belangrijke verzetsorganisatie. 
Op de website www.hetboek2040.nl is nog veel meer te vinden over 
de achtergrond van dit verhaal. Vanaf ca. 11 jaar. 
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 Hannekelief / Linden, André van der 
 
Waargebeurd verhaal over een Joods meisje dat in 1944 onderduikt in 
het Brabantse Eerde. Het verhaal wordt verteld door de 8-jarige 
Hanneke. Hanneke wordt van Den Haag naar Brabant gebracht door 
Tante Zus (de Haagse schilderes/verzetsheldin Ru Paré, die met haar 
netwerk van onderduikadressen 52 kinderen redde). Ze komt 
uiteindelijk bij tante Joske en oom Jan. Ze redt het daar, doordat haar 
duidelijke instructies zijn gegeven, maar ook doordat een priester haar 
een spoedcursus katholicisme geeft en haar bij de kloosterzusters 
doopt. Zo kan ze als keurig katholiek logeetje mee doen aan de Eerste 
Communie en valt ze niet op. Aan het eind van haar onderduikperiode 
wordt het nog erg gevaarlijk, als Eerde in de frontlinie van Operatie 
Market Garden ligt.  
Vanaf ca. 10 jaar.. 

 

 

 Ik kan nog steeds niet vliegen / Woltz, Anna 
 
Ida (12) en Luuk (13) komen door toeval op hetzelfde adres in 
Denemarken terecht, als ze in de zomer van 1945 samen met 
honderden andere kinderen naar dat land worden gestuurd om aan te 
sterken. Beide kinderen hebben heftige dingen meegemaakt in de 
oorlog, die tijdens hun gastverblijf naar boven komen en zorgen voor 
wederzijds onbegrip. Inkijk in dit wat vergeten deel van de 
geschiedenis van een flink aantal Nederlandse ‘bleekneusjes’ uit die 
tijd. De auteur liet zich inspireren door ervaringen van haar vader die 
indertijd zelf ook in Denemarken logeerde.  
Vanaf 10 jaar. 

 
 

 

 


