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Beste lezer, 
 

 

Spannende boeken zijn voor mij: 

 

Boeken die avonturen vertellen, politieromans, of boeken over geheim 

agenten en spionnen. 

Maar ook oorlogsromans of horrorverhalen... zowel fictief als 

waargebeurd. 

 

Naast boeken vindt u ook films in het advies.  

En websites die u op de hoogte kunnen houden van (nieuwe) titels. 

 

 

Veel leesplezier, 

 

Rianne Vermeulen, 

Verhalencoach. 
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Spanning en avontuur 
 

 

 De winter voorbij/ Isabel Allende 
 
De Chileense Lucía, begin zestig, is gastdocente aan een New 
Yorkse universiteit. Ze huurt een deel van het huis van Richard, 
de man die haar heeft aangenomen.  
Als de straten van New York onder sneeuw bedolven liggen, 
botst Richard tegen een auto. In de kofferruimte van de auto ligt 
het lichaam van een vrouw. De wagen wordt bestuurd door de 
illegale oppas Evelyn uit Guatemala. Deze vondst brengt hun 
levens in een stroomversnelling, maar brengt hen ook samen. 
Een roman over eenzaamheid, ouder worden, liefde en 
verlangen. 

 

 

 Erfenis / Apotheker, Henk 
 
Chris Meyer is een privédetective die ook als computerexpert 
haar brood zou kunnen verdienen. De rijke Mirko Noorman 
neemt contact met haar op omdat zijn zoon ontvoerd is en al 
vier jaar spoorloos. Misdaadverslaggever Peter Dijkgraaf heeft 
verklaard dat de jongen dood is. Meyer onderzoekt de zaak en 
raakt in menig gevaarlijke situatie.  
Eerste deel in een reeks rond Chris Meyer. 
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Spanning en avontuur 
 

 

 Klein klein kleutertje / M. J. Arldidge 
 
Op een rustig landweggetje wordt vroeg in de morgen een 
vrouw vermoord. In het winkelcentrum wordt een apotheker in 
zijn zaak doodgeschoten. Een getuige wordt niets aangedaan.  
Inspecteur Helen Grace en haar team zoeken twee jonge 
criminelen die verantwoordelijk zijn voor de moorden. Als het 
motief voor de moorden duidelijk wordt, is het voor de 
recherche pas mogelijk om een volgend slachtoffer te 
beschermen... 
 

 

 

 De vrouw die terug moest / Bengtsdotter, Lina 
 
Annabel Roos (17) wordt vermist in Gullspång, een kleine 
gemeenschap waar voor de jeugd niet veel te beleven valt. Zij 
vertelde haar moeder dat zij bij haar beste vriendin film ging 
kijken. In werkelijkheid was zij naar een illegaal jeugdhonk 
gegaan. Daar blijkt ze alleen te zijn vertrokken. 
Rechercheur Charline (Charlie) Lager wordt vanuit Stockholm  
naar Gullspång gestuurd. Ze is van oorsprong afkomstig uit dat 
dorp en waar ze bang voor is gebeurt: de spoken van het 
verleden duiken op ... 
Eerste deel van een reeks. 

 
  

 

 



 

 

6 

 

Spanning en avontuur 
 

 

 Vriend of vijand / Tom Clancy 
 
Jack Ryan is president van de Verenigde Staten. Jack Ryan jr. 
werkt voor een geheime groep die bekend staat als de Campus. 
Door een informatielek wordt de veiligheid van Amerika 
bedreigd: een vermoorde marineofficier, een Canadese 
zakenman wordt in Teheran gevangen gezet. John Clark en Jack 
jr. willen achterhalen wie achter het lekken van de informatie 
zit, en verhinderen dat er nog meer slachtoffers vallen... 
Mark Greaney zette na het overlijden van Tom Clancy in 2013 de 
Jack Ryan-thrillerreeks voort. 

 

 

 Wat je niet weet / Karen Cleveland 
 
Vivian is contraspionage-analist bij de CIA. Haar man Matt is 
huisman en zorgt voor hun kinderen.  
Op een dag ontdekt Vivian dat haar man een Russische spion is. 
Haar wereld stort in.  
Ze staat voor een keuze: blijft ze loyaal aan haar gezin of aan 
haar vaderland?  
Vier sterren in de VN Detective en Thriller Gids. 
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Spanning en avontuur 
 

 

 President vermist / Bill Clinton 
 
De 42e president van de VS staat voor een enorme uitdaging als 
blijkt dat Amerika door een aanval van een allesvernietigend 
cybervirus wordt bedreigd.  
Dit betekent dat hij onder de radar moet werken en zelfs een 
tijd geheel uit beeld moet verdwijnen: geen beveiliging en geen 
contact met de buitenwereld.  
Samen met zijn team, waarin een mol zit, werkt hij aan de 
ontmanteling van het virus en het ontmaskeren van de daders. 
Van alle kanten bedreigd en aangevallen...  

 

 

 Dochter van het moeras / Karen Dionne 
 
Helena (14)  groeit op met haar ouders in een afgelegen 
moerasgebied in Michigan. Haar vader leert haar alles over de 
natuur, jagen, spoorzoeken en overleven in de wildernis.  
Als ze ouder wordt en in de puberteit terecht komt, zet ze toch 
wat vraagtekens bij haar vaders gedrag en handelen. Met name 
als hij regelmatig haar moeder zwaar mishandelt. 
Helena weet niet dat haar moeder al jarenlang wil ontsnappen 
uit het moeras. Ze werd door hem op twaalfjarige leeftijd 
ontvoerd... 
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Spanning en avontuur 
 

 

 Achter je/ Lisa Gardner 
 
Volgens camerabeelden schiet Telly (17) twee mensen en een 
echtpaar dood.  
Acht jaar  daarvoor heeft hij zijn ouders gedood, om het leven 
van zichzelf en zijn jongere zusje te redden. De politie gaat met 
met man en macht op zoek. 
Zijn zus Sharlah gelooft het niet en haar pleegouders Pierce 
Quincy en Rainie Conner duiken ook in het onderzoek. 

 

 

 De dood zingt in Napels / Maurizio De Giovanni 
 
Napels, jaren dertig. In het Koninklijk Theater San Carlo wordt 
vlak voor aanvang van een opera de wereldberoemde tenor 
Arnaldo Vezzi vermoord, lievelingszanger van Mussolini. Hij 
werd vanwege zijn arrogantie en onbeschoft gedrag gehaat door 
vrijwel al zijn medewerkers.  
Ricciardi moet de zaak oplossen. Om zijn eenzaamheid, 
eigenzinnige optreden en ijskoude ogen gevreesd bij zijn 
collega’s. Ricciardi ziet vaak gruwelijke visoenen van stervende 
mensen en door deze gave, zijn observatievermogen en de 
wetenschap dat vrijwel iedere misdaad voortkomt uit liefde of 
honger, lukt het hem de dader te ontmaskeren.  
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Spanning en avontuur 
 

 

 Lijkbloem / Anne Mette Hancock 
 
Na een journalistieke blunder houdt Heloise Kaldan zich gedeisd. 
Dan ontvangt ze een brief van de meest gezochte moordenares 
in Denemarken: Anna Kiel.  
Tijdens haar onderzoek word Heloise geconfronteerd met 
machtige kopstukken uit het Deense zakenleven die over lijken 
gaan.  
Vier sterren in de VN Dtective en Thriller Gids. 

 

 

 De rekruut / Gregg Hurwitz 
 
Evan Smoak mocht moorden in opdracht van de president.  
De  ex-leden van deze club worden nu vermoord,  en Smoak 
woont in een zwaarbeveiligd penthouse. Hij gaat op jacht naar 
de moordenaars, als ook Jack, zijn vroegere mentor, slachtoffer 
wordt. Onder andere zijn vroegere lotgenoot in een weeshuis, 
Van Sciver, die zijn opdrachten ook van boven ontvangt... 
(deel 3 in de serie Orphan X.  
Deel 1: Orphan X 
Deel 2:  De Nergensman) 
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Spanning en avontuur 
 

 

 Het offerveen / Susanne Jansson 
 
Nathalie Ström, biologe, doet onderzoek in het veengebied rond 
het dorp waar ze opgroeide. 
Omgeven door bossen en meren, waar vroeger offers aan de 
goden werden gebracht, gaat het gerucht dat mensen spoorloos 
verdwijnen. Na een zware storm vindt ze een bewusteloze man 
in het veen. Niet veel verder blijkt een twee meter lang graf 
gegraven. Een herhaling van de mensenoffers die in de ijzertijd 
plaats vonden? 
Samen met politiefotografe Maya ontdekt Nathalie dat er 
inwoners van het dorp betrokken zijn bij de gebeurtenissen in 
het moeras. 

 

 

 Contract / Lars Kepler 
 
Achtereenvolgens worden de zus van een jonge vredesactiviste 
en een inspecteur-generaal, die gaat over de Zweedse 
wapenexport, vermoord gevonden.  
Als daarna ook nog een tiener wreed wordt verbrand, kan  
Joona Linna met een foto verband leggen tussen de moorden. 
Het blijkt dat alles te maken heeft met internationale 
wapensmokkel. 
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Spanning en avontuur 
 

 

 Als ik doodga voor ik opsta / Emily Koch 
 
Alex Jackson, 27, en ervaren klimmer, raakt na een val van 
twintig meter in coma. Anderhalf jaar later komt hij in vlagen 
weer bij bewustzijn. 
Hij is zich bewust van alles dat in zijn omgeving gebeurt, maar hij 
kan zich niet bewegen. Hij zit in zijn eigen lichaam opgesloten. 
Zijn familie wil, ondanks de bezwaren van zijn vriendin Bea, de 
behandeling stop te zetten. Alex maakt zich op om te sterven. 
Dan hoort hij dat er twijfel is over de oorzaak van zijn ongeluk. 
Alex gaat in gedachten na wat er precies gebeurd kan zijn en 
realiseert zich dat zijn vriendin ook gevaar loopt... 

 

 

 De vrouw in de spiegel / Dennis Lehane 
 
Rachel Childs was ooit een succesvol journaliste...tot ze instortte 
op tv. Ze komt nu haar huis niet meer uit. 
Haar (tweede) man zorgt voor haar, maar is hij wel zo oprecht 
als hij lijkt? 
Dat vraagt ze zich af na een toevallige ontmoeting die haar 
wereld op zijn kop zet. Samenzweringen, misleiding, 
geweld...Het brengt haar naar de rand van waanzin. 
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Spanning en avontuur 
 

 

 Een appartement in Parijs / Guillaume Musso 
 
De toneelschrijver Gaspard Coutances uit Seattle en ex-
politievrouw Madeline Greene uit Londen blijken in Parijs 
toevallig hetzelfde appartement gehuurd te hebben.  
Het was eigendom van de overleden Amerikaanse kunstschilder 
Sean Lorenz. Zijn zoon Julian werd het vorig jaar wreed 
vermoord. Ze zitten met elkaar opgescheept, maar vinden elkaar 
in de gemeenschappelijke interesse voor Lorenz en de 
verdwijning van diens triptiek. Die beeldt een spirituele reis af, 
en schreeuwt de boodschap uit dat zoon Julian nog in leven zou 
zijn. Waarna, via Madrid, de finale zich in New York afspeelt.  

 

 

 MacBeth / Jo Nesbø 
 
Inverness lijdt onder een drugsoorlog tussen twee bendes. 
Hoofdcommissaris Duncan wil zijn ethische waarden hoog in het 
vaandel blijven voeren.  
Hecate, een van de drugslords, wil de concurrentie uitschakelen 
en probeert Macbeth, leider van het SWAT-team, aan zijn kant 
te krijgen. Macbeth is ex-drugsverslaafde en samen met zijn 
vriendin Lady, casino-uitbaatster en ex-verslaafde en ex-
prostituee, gaat Macbeth niets uit de weg om zelf de hoogste in 
rang te worden. 
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Spanning en avontuur 
 

 

 Zeg dat je van mij bent / Elisabeth Norebäck 
 
Twintig jaar geleden verdween Alice (1), dochter van de 
psychotherapeute Stella Widstrand tijdens de vakantie.  
Haar lichaam werd nooit gevonden.  
Stella, hertrouwd met Henrik, heeft een zoon: Milo.  
Als ze een nieuwe cliënte krijgt, Isabelle, is ze er zeker van dat zij 
Alice is en probeert haar daarvan te overtuigen. Maar dit jaagt 
Isabelle en haar moeder Kerstin angst aan. Kerstin dient een 
klacht in, die samenvalt met een onterechte klacht van een 
andere cliënte. Dit heeft niet alleen consequenties voor Stella, 
maar ook voor haar gezin...  

 

 

 Rio Grande / Nathalie Pagie 
 
Tara Linders, journaliste, wil naar Mexico om haar verdwenen 
collega Diego Martinez te zoeken. Ze reist samen met 
undercover agent Jay die bij de gevaarlijke bende Escorpiones 
moet infiltreren. Hij heeft echter een geheime agenda. 
Afgewisseld met de ervaringen van Tara en Jay, zijn de 
ervaringen van Diego te lezen.  
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Spanning en avontuur 
 

 

 Stad van de eeuwige nacht / Preston 
 
New York. In een leeg gebouw wordt het onthoofde lijk 
gevonden van een miljonairsdochter. FBI-agent Pendergast en 
luitenant D'Agosta onderzoeken de zaak. Er worden nog meer 
slachtoffers gevonden die ultieme bewaking hadden, allen 
onthoofd. In de ontknoping neemt Pendergast het op tegen een 
gestoorde tegenstander.  
 

 

 

 Drie uur / Anders Roslund 
 
Rechercheur Ewert Grens treft in een container in de haven van 

Stockholm 73 lijken aan. In de kleding van een van de slachtoffers 

vindt men de vingerafdrukken Piet Hoffmann. Deze werkt als 

beveiligingsagent in de begeleiding van VN-voedseltransporten.  

Die transporten werden regelmatig overvallen. Doel:  het gekaapte 

voedsel vernietigen zodat de uitgehongerde bevolking zo wanhopig 

wordt dat ze vluchten naar Europa. Waardoor het netwerk van 

mensensmokkelaars fortuinen verdient. 

Dl. 1: Drie seconden 

Dl. 2: Drie minuten 
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Spanning en avontuur 
 

 

 Hou je ogen open / Holly Seddon 
 
Het verhaal van tweeling Sarah en Robin start in het heden, ze 
vertellen hoe het nu met ze gaat. Daarna blikken ze terug op het 
verleden, waar de oorzaak ligt van hun geheim. 
Robin blijft in deze tijd veilig binnen haar vier muren, en wil niet 
gevonden worden, hoewel twee personen haar zoeken. 
Sarah wordt op straat gezet door haar man Jim, en mag haar 
dochter niet meer zien. 
Het verleden komt altijd terug...  

 

 

 Syndroom / J. Sharpe 
 
Peter gaat met zijn zusje Aisha winkelen. Onderweg worden ze 
gevolgd door een man met dreadlocks, in een truck. 
Als Aisha in een pashokje een jurk gaat passen is ze plotseling 
verdwenen. Peter gaat op zoek maar iedereen vertelt dat hij 
niet met Aisha was. Zijn vader ontkent zelfs dat hij een dochter 
heeft. 
Peter denkt dat hij gek wordt. Later blijkt dat hij steeds wisselt 
tussen een droomwereld en de werkelijkheid.  
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Spanning en avontuur 
 

 

 Dansen met de duivel / Gard Sveen 
 
Amanda (13) wordt vermist. Rechercheur Tommy 
Bergmannmoet van zijn superieuren de zaak loslaten, maar doet 
dat niet. De vermissing lijkt te passen in het patroon van een 
seriemoordenaar, maar die zit sinds 'De hitte van de hel'*,in de 
gevangenis,  veroordeeld en in een rolstoel. Bergmann heeft een 
andere verdachte en ontdekt een mogelijk verband met een 
sekte. Hij reist af naar Litouwen, op zoek naar een man die 
officieel dood is en naar de sekte die niet meer zou bestaan. Zijn 
collega Susanne Bech onderzoekt verder in Noorwegen en 
Zweden. En ontdekt  de verblijfplaats van Amanda... 
Vervolg op : De hitte van de hel. 

 

 

 Het meesterwerk / Geir Tangen 
 
Tot 2010 was Viljar Ravn Gudmudsson een gevierd journalist van 
de lokale krant van de Noorse stad Haugesund. Een 
onoplettendheid had grote consequenties : sindsdien is zijn 
leven vastgelopen. In de herfst van 2014 ontvangt hij een e-mail 
met daarin een aankondiging van een moord. Hij stuurt die door 
aan inspecteur Lotte Skeivoll. Zij wordt gehinderd door 
problemen met haar verslaafde zus en door de machtsstrijd met 
een inspecteur, die het onderzoek naar zich toe wil trekken. Dat 
heeft als gevolg dat de moordenaar nog meer slachtoffers 
maakt...  
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Spanning en avontuur 
 

 

 Japan Airlines nr. 123 / Hideo Yokoyama 
 
Een Boeing van Japan Airlines vliegt te pletter tegen een berg. 
Kazumasa Yuuki van de regionale North Kanto Times krijgt de 
leiding over de verslaggeving over de ramp, een van de grootste 
tot dan in de burgerluchtvaart (en waargebeurd). Yuuki wil 
andere journalisten liever niet meer aansturen, maar hij moet 
wel. Hij moet het opnemen tegen de beter toegeruste 
dagbladen uit Tokio. Yuuki krijgt te maken met oudere collega-
journalisten, met de werknemers van marketing en distributie 
en schoothondjes van de directie. Tegelijkertijd vreest hij voor 
het leven van Anzai die is ingestort en in het ziekenhuis ligt. Hij 
zou op de dag van de ramp met hem een nooit bedwongen 
bergwand beklimmen. Jaren na het vliegtuigongeluk klimt hij 
met de zoon van Anzai alsnog de bergwand. 

 

 

 Handvest Antropoceen / Thomas van Slobbe 
 
Antropoceen. Naomi is een onderzoeker die een uitvinding deed 
voor kunstmatige klimaatcorrectie. Ze werkt als professor bij 
researchinstituut TOI. De maakbaarheid van het klimaat biedt 
militaire mogelijkheden. 
Gert is conciërge bij de universiteit .Hij verstopt Naomi’s laptop 
als ze  door de politie wordt opgewacht.  
De volgende ochtend haalt ze die bij hem thuis op. Door deze 
actie raakt Gert verstrikt in een gevaarlijk avontuur. 
Het antropoceen is het tijdperk waarin het aardse klimaat en de 
atmosfeer te maken hebben met de gevolgen van de menselijke 
invloed, zoals ontbossing, industrie, opwarming van de aarde en 
milieuvervuiling. 
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Oorlog 
 

 

 De laatste getuigen / Svetlana Alexijevitsj 
 
Onvermoeibaar probeert Svetlana in dit boek de allerlaatsten 
van de generatie die de Duitse bezetting van Wit-Rusland 
meemaakten aan het woord te laten. Het levert een indringend 
boek op, met een grote hoeveelheid korte of langere 
interviewfragmenten. Bizarre, 'kleine', opmerkelijke, intieme, 
schokkende herinneringen van kinderen, die in hun jeugd alles 
hadden mogen meemaken, maar nou juist géén Tweede 
Wereldoorlog. 

 

 

 Rode hongersnood / Anne Applebaum 
 
De Amerikaanse historicus Ann Applebaum deed onderzoek 
naar de Holodomor, de bewust gecreëerde hongersnood die in 
de jaren 1931-1933 in de Oekraïne aan 3,9 miljoen (plus elders 
ruim één miljoen) mensen het leven kostte.  
Stalin had harde valuta nodig om zijn land te industrialiseren. 
Oekraïne was vanouds de graanschuur van Europa. Het 
Stalinbewind liet boeren bijeendrijven in collectieve boerderijen 
en miljoenen tonnen graan exporteren.  
Er vond massamoord plaats op 'koelakken', boeren die zich 
verzetten tegen collectivisatie. De communistische partij zond 
activisten naar de dorpen om graan op te sporen. We lezen 
gruwelijke hongerdetails: kannibalisme; eten van boomschors 
etc. Intellectuelen werden geliquideerd en de Oekraïense 
communistische partij werd gezuiverd. De Holodomor is officieel 
ontkend en in de doofpot gestopt. Maar thans wordt de 
genocide besproken en in Oekraïne herdacht... 
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Oorlog 
 

 

 Witte chrysant / Mary Lynn Bracht 
 
1943. Hana woont met haar ouders en zusje Emi op het eiland 
Jeju in Korea. Het land is bezet door Japan. De haenyeo, 
vrouwelijke duikers, proberen hun kostje uit zee bij elkaar te 
scharrelen. Als een Japanse soldaat het strand oploopt, neemt 
hij Hana mee en verkoopt haar aan een bordeel. Er volgt een 
verschrikkelijke tijd voor Hana, waarin ze dagelijks verkracht 
wordt door tientallen soldaten. De gedachte dat ze haar zusje 
kon redden houdt haar op de been. Bijna zeventig jaar later is 
Emi nog steeds op zoek naar de waarheid over haar zus Hana.  

 

 

 De dood van Hitler /Jean-Charles Brisard 
 
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog bereikte het Rode 
Leger als eerste Berlijn. Hoe Adolf Hitler aan zijn einde kwam (30 
april 1945), weten we door de getuigenissen van zijn adjudant 
en zijn secretaresse, die ook in de Führerbunker aanwezig 
waren. Wat er met de stoffelijke resten van de nazi-kopstukken, 
waaronder Hitler en zijn vrouw Eva Braun, is gebeurd, is nog 
altijd onduidelijk. Het KGB-dossier bleef, mede door de Koude 
Oorlog, decennialang geheim. In 2016 en 2017 kregen de Franse 
onderzoeksjournalisten Jean-Christophe Brisard en Lana 
Parshina toestemming om via dna-onderzoek de dood van Hitler 
te onderzoeken.  
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Oorlog 
 

 

 Voor God en Vaderland/ Gordon Corera 
 
De studie van Corera beschrijft het gebruik van duizenden 
postduiven door de diverse inlichtingendiensten tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. De belangrijke rol die deze vogels tijdens 
de oorlog hebben gespeeld, is niet altijd onderkend. De auteur 
vertelt het verhaal rond de activiteiten van de Belgische 
verzetsgroep Leopold Vindictive. Een groep, die 
verdedigingswerken aan de Belgische kust in kaart bracht en 
deze informatie per postduif naar Engeland verzond. De leider 
van de groep, pater Joseph Raskin, werd tijdens een Nacht und 
Nebel-actie in 1942 door de Duitsers gearresteerd en op 18 
oktober 1943 ter dood gebracht. 

 

 

 Sonja’s zoon / Emuna Elon 
 
Hoofdpersoon Joël (succesvolle Israëlische schrijver) komt naar 
Amsterdam op uitnodiging van zijn uitgever, tegen het 
uitdrukkelijke bevel van zijn overleden moeder. In het Joods 
Historisch Museum ontdekt hij dat er een geheim bestaat in 
haar leven. Later keert hij terug om haar oorlogservaringen te 
ontraadselen en daarover een roman te schrijven. Uiteindelijk 
vindt hij de waarheid met behulp van zijn oudere zuster, maar 
leert ook zijn eigen oorspronkelijke identiteit kennen.  
De auteur (1955) groeide op in Jeruzalem en New York in een 
orthodox joods milieu. Hij is gelauwerd met aansprekende 
literaire prijzen.  
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Oorlog 
 

 

 Code Rebecca / Ken Follett 
 
In de loop van het jaar 1942 lijken de successen van 
nazigeneraal Rommel Noord-Afrika definitief in Duitse 
handen te brengen. Rommels kennis van woestijn en 
omstandigheden dankt hij voor een groot deel aan de 
spionageactiviteiten van Alex Wolff die de Britten op de 
meest natuurlijke wijze informatie wist te ontfutselen. 
Met alle mogelijke middelen maken een Engelse officier 
en zijn geliefde in en om Caïro jacht op deze spion. 

 

 

 Door het oog van de naald / Ken Follett 
 
De Britse geheime dienst maakt in 1944 jacht op een Duitse 
meesterspion bijgenaamd de Naald. Pas na lange tijd weten ze 
van een oude foto eindelijk hoe hij er uit ziet. Er begint een jacht 
door Engeland tot in het noorden van Schotland, waarbij de 
Naald een spoor van lijken achterlaat. De ontknoping vindt 
plaats op een klein eiland. De spion kan de Duitsers uiterst 
belangrijke informatie verschaffen over de op handen zijnde 
invasie en daarom is het van het grootste belang hem te pakken. 
Een heruitgave van Folletts eerste roman uit 1978. 
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Oorlog 
 

 

 Rena’s belofte / Rena Kornreich Gelissen 
 
Rena Kornreich is een van de eerste joodse meisjes die in maart 
1942 in Auschwitz aankomt. Haar zusje komt een paar maanden 
later. De twee Poolse zusjes klampen zich aan elkaar vast. In 
Birkenau krijgen ze na twee jaar een levensreddend baantje. Ze  
overleven de dodenmars uit Auschwitz begin 1945 en worden 
een paar maanden later bevrijd. Rena trouwt een Nederlander 
en verhuist naar de Verenigde Staten. Met enkele foto's en 
kaartjes in zwart-wit en een literatuurlijst. 

 

 

 De eerste steen / Carsten Jensen 
 
Rasmus Schröder is pelotonscommandant van een groep 
Deense soldaten in Helmand, Afghanistan. Vaak is het saai en 
wachten,  totdat een landmijn aan twee soldaten het leven kost. 
Dan breekt de hel los: men wil wraak! In gevecht met de taliban 
ontspoort deze groep jonge mensen volledig. Het verhaal laat de 
oorlog in Afghanistan van binnenuit zien en doet een goede 
poging om de psychologie van de hoofdpersonen te schetsen: 
wat doet oorlog’ met een mens? Iemand uit hun midden pleegt 
verraad, waardoor het peloton van 24 mannen en één vrouw 
razend wordt.  
De auteur (1952) is lang in Afghanistan geweest en kent de 
waanzin en gruwelijkheden van de oorlog. 
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Oorlog 
 

 

 De dood is een zware klus / Khaled Khalifa 
 
De volwassen kinderen Boelboel, Fatima en Hoessein sjouwen 
het dode lichaam van hun vader dwars door onvoorspelbaar 
oorlogsgebied. Het was zijn wens dicht bij zijn geboortedorp 
Anabiyya te worden begraven, naast zijn zus Layla die zichzelf 
als bruid in brand stak. Ondanks hun doel vaders laatste wens in 
te willigen, zijn de broers en zus dermate beschadigd dat de 
eensgezindheid voorgoed verloren is gegaan. Het verhaal laat de 
lezer intimidaties, bedreigingen, schotenwisselingen en 
absurditeiten intens meebeleven. De dode vader wordt 
gearresteerd en de kinderen moeten het lijk vrijkopen. De 
geliefde van vader, Nevine, was zo murw dat ‘de bommen die ze 
op de stad zag neerkomen, konden enkel nog de angst doden’ . 

 

 

 In Depot / Philip Mechanicus 
 
‘Ik heb het gevoel, alsof ik als officieel reporter een schipbreuk 
versla’, schrijft de journalist Philip Mechanicus (1889-1944) 
ergens in zijn Westerbork-dagboek. Tussen 28 mei 1943 en 28 
februari 1944 schreef hij over het leven in dit doorgangskamp: 
het komen en gaan van de treinen, de vele geruchten, de 
pogingen om in Westerbork te blijven, kleine en grotere 
ongemakken.  
Oorspronkelijk in 1964 gepubliceerd, verscheen in 1989 een 
heruitgave. ‘In depot’ is een van de belangrijkste boeken uit de 
Nederlandse geschiedenis van de holocaust.  
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Oorlog 
 

 

 Auschwitz / Pelt, Robert Jan van 
 
Meer dan een miljoen mensen stierven in Auschwitz. Tussen 
1940 en 1945 had het kamp meerdere functies. Vanaf 1942 
moesten joden uit heel Europa er werken en werden vergast. 
Waarom is Auschwitz een concentratie- en vernietigingskamp 
geworden? Op basis van bouwtekeningen, egodocumenten en 
archiefmateriaal uit Duitsland, Polen, Rusland en de Verenigde 
Staten beantwoorden de Holocaust- en Auschwitz-experts 
Robert Jan van Pelt en Debórah Dwork die vraag Het boek gaat 
niet alleen over Auschwitz tijdens de oorlogsjaren, maar ook het 
vooroorlogse verleden van het Poolse plaatsje en de naoorlogse 
geschiedenis komen aan bod. 

 

 

 De bus uit Dachau / Jos Schneider 
 
Op 29 april 1945werd concentratiekamp Dachau bevrijd door de 
Amerikanen. De meeste landen, onder andere Luxemburg, 
België en Denemarken, lieten al snel hun gevangen landgenoten 
repatriëren. Maar Nederland niet. De achttien Nederlandse 
politieke gevangenen moeten hun eigen terugreis naar 
Nederland organiseren. Van een Amerikaanse luitenant-kolonel 
krijgen ze een oude bus en vertrekken daarmee op 17 mei 1945 
onder leiding van Teengs Gerritsen naar Nederland. Door het 
gehavende Duitsland rijden ze naar Eijsden, waar ze op 19 mei 
arriveren, komen tot stilstand in Nijmegen, waar men bang is 
voor vlektyfus. Individueel vervolgt ieder dan zijn reis. Inmiddels 
zijn alle achttien Nederlanders overleden. In het indringende 
verhaal is de verzetsgeschiedenis van de achttien mannen 
verwerkt en wordt de te afstandelijke rol van de Nederlandse 
regering beschreven.  
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Oorlog 
 

 

 Himmlers geheime deal / Max Wallace 
 
Ze zouden zo’n 300.000 joodse concentratiekampgevangenen het 

leven hebben gered: Recha en Isaac Sterbuch. Samen met Himmlers 

masseur en de voormalige bondspresident van Zwitserland wist dit 

joodse echtpaar te bewerkstelligen dat SS-leider Heinrich het bevel 

van Hitler negeerde om alle nog in leven zijnde joden te doden.  

Na de oorlog zwegen ze erover. Hun verhaal wordt nu pas bekend 

doordat Max Wallace in de jaren negentig de laatst levende 

betrokkene interviewde. Hij schreef op basis van tienduizenden 

documenten dit verhaal over een van de opmerkelijkste 

reddingsacties uit de oorlog. Met afbeeldingen in zwart-wit, 

notenapparaat, bibliografie en personen- en zakenregister. 

 

 

 Geen betere vriend / Robert Weintraub 
 
De auteur beschrijft het leven van een hond, die in de Tweede 
Wereldoorlog heldendaden verrichtte. Tijdens een 
bombardement op een schip werd ze overboord gegooid om 
zichzelf te kunnen redden; daardoor werd ze een mascotte aan 
boord van een aantal verschillende oorlogsschepen. De hond 
voelde onraad veel eerder aankomen en waarschuwde dan de 
bemanning met haar blaffen, waardoor onder meer piraten het 
hazenpad moesten kiezen. De heldendaden van de hond 
bestonden onder meer uit drenkelingen naar wrakstukken 
slepen en ze vond ook zoet water op een onbewoond eilandje 
waar enkele drenkelingen waren aangespoeld na het 
bombardement van hun schip. Ook was ze de mascotte van een 
aantal krijgsgevangenen in een jappenkamp op Sumatra. Waar 
gebeurd verhaal.  
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Oorlog 
 

 

 Kleihuid / Wensink, Herien 
 
1918. Twee Britse jongemannen liggen in een Vlaams 
herstellingsoord. Rupert is officier van een regiment, van goede 
komaf en meer thuis in de wereld van de kunsten dan in die van 
het leger. Harvey is gewoon soldaat en een eenvoudige 
boerenzoon. Beiden zijn gewond, de een mentaal, de ander 
lichamelijk. Rupert en Harvey vertellen elkaar  hun 
levensverhaal en komen zo dichter bij elkaar. De zinloze 
absurditeit van het slagveld, de hopeloosheid van de loopgraven 
die enkel goed zijn voor trauma's en vreselijke verwondingen 
wordt voelbaar in hun verhaal. Debuutroman. 

 

 

 De hongerwinter / Wim Zaal 
 
Wim Zaal was negen jaar oud toen West-Nederland de 
hongerwinter van 1944 te verduren kreeg. 73 jaar later doet de 
oud-journalist er letterlijk een boekje over open. 
Puttend uit zijn herinneringen en met de kennis die hij heeft 
vergaard over de Duitse terreur in Nederland, beschrijft hij met 
oog voor detail hoe het dagelijks leven door de steeds 
verslechterende omstandigheden bepaald werd. De 
hongertochten, de noodkacheltjes, de 'lange rij van levende 
skeletten' wachtend voor de Centrale Keukens. De vele zwart-
witfoto's en afbeeldingen van voedselbonnen en mededelingen 
van de bezetter geven een indringend beeld van deze 
oorlogsperiode waarin overleven meer en meer een 
levensopgave werd. 
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Horror/spookverhalen 
 

 

 Wat je niet ziet / Laura Gallier 
 
Een scholier( 18) zit op een middelbare school in Texas waar veel 

zelfmoorden plaatsvinden. Hij komt door het drinken van mysterieus 

water in de wereld van monsterachtige griezels terecht, demonen, die 

bekenden van hem ketenen en ten val willen brengen. Dit wil hij voor 

zijn.  Indrukwekkend debuut. 

 

 

 Blackwell / Kevin Valgaeren 
 
1891. Een eeuwenoud schip strandt op de kliffen nabij het 
dorpje Whitby. Jericho Blackwell, lid van de Society for Psychic 
Investigation and Education, wordt met archivaris John Dawkins 
op onderzoek gestuurd om te ontdekken wat er precies aan de 
hand is. Blackwell, auteur van griezelverhalen, heeft geen letter 
meer geschreven sinds de onverwachte dood van zijn vrouw een 
jaar geleden.  
Al snel blijkt dat zijn kennis van spookgeschiedenissen en 
occulte zaken hard nodig is om deze zaak op te lossen. Blackwell 
bijt zich als een Sherlock Holmes vast in deze zaak, maar dan als 
een die gespecialiseerd is in paranormale verschijnselen.  
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Young Adult 
 

 

 De eliminatie / Danielle Bakhuis 
 
Chleo (16) is op school weer gepest. Ze heeft flinke ruzie gehad 
met haar moeder en verlaat razend het huis. Ze stapt in een bus 
en als ze wakker wordt, zit ze opgesloten in een garage met 
negen andere mensen. Op de muur lichten gifgroene letters op: 
'Elimineer de helft om de anderen te laten leven'. Wie mag 
leven, wie moet sterven en wie bepaalt dat? Wat kan wel en wat 
kan niet, moreel gezien? Moet je je hart of je hoofd volgen en 
kun je eigenlijk wel oordelen over een ander?  
Thriller over ethische dilemma’s en je eigen kracht ontdekken. 
Vanaf ca. 15 jaar.  

 

 

 S.T.A.G.S. / M.A. Bennett 
 
Greer is een leerlinge aan de St. Aidan The Great School 
(S.T.A.G.S.), een prestigieuze Engelse kostschool voor heel rijke 
jongeren.  
Greer heeft een studiebeurs en past helemaal niet in dit 
privéschoolwereldje waar bepaalde tradities hoog in het vaandel 
staan. Degenen bij S.T.A.G.S. alles bepalen zijn de 
Middeleeuwers, dé eliteclub van de school waar iedereen lid 
van wil zijn.  
Als Greer samen met twee anderen een uitnodiging krijgt om 
mee te gaan op een weekend in een landhuis om te jagen, voelt 
ze zich vereerd. Wat ze niet weet, is dat het weekend iets 
anders voor haar in petto heeft. De prooi en de jager zijn niet 
wat ze in gedachten had... 
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Young Adult 
 

 

 Oktober is de koudste maand / Christoffer 
Carlsson 
 
Vega (16) woont in een afgelegen gebied in Zweden. Op een 
klamme koude herfstdag in oktober wordt er aangebeld. Er 
staan twee politieagenten voor de deur, die op zoek zijn naar 
haar oudere broer, Jakob. Hij  zou betrokken zijn bij een 
gruwelijk misdrijf, maar wat niemand weet, is dat ook Vega hier 
meer vanaf weet dan goed voor haar is. 
In de geïsoleerde bosrijke omgeving van haar woonplaats gaat 
Vega op zoek naar haar broer. Langzamerhand worden steeds 
meer geheimen ontrafeld. Ondertussen is ze verliefd op een 
jongen die ze eigenlijk wil vergeten en krijgt ze gevoelens voor 
de beste vriend van Jakob.. 
 Voor lezers vanaf ca. 15 jaar. 

 

 

 Wolfskinderen / Paul Dowswell 
 
1945, Berlijn.  Vlak na de Tweede Wereldoorlog, probeert een 
groep van zes kinderen van 8 tot 16 jaar te overleven. Hun 
ouders zijn gesneuveld of opgepakt, er heerst nog een 
wetteloosheid en ze (over) leven in de kelder van een 
kapotgeschoten ziekenhuis.  
Russische soldaten zorgen voor enige orde, maar niet altijd te 
vertrouwen. Ook lopen er nog ‘Weerwolven’ rond, aanhangers 
van de Hitler Jugend.  
Otto, de oudste van de zes, merkt dat zijn broertje Ulrich 
aangetrokken wordt door deze Weerwolven. 
Vanaf 15 jaar. 
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Young Adult 
 

 

 Grens-gevallen / René Eijsermans 
 
De schrijver is geboren in de buurt van Venlo en vol van de 
Tweede Wereldoorlog. In zijn debuut beschrijft hij het verhaal 
van twee jongens, vrienden van elkaar sinds 1933. Hannes 
woont aan de Duitse kant van de grens en Siem aan de 
Nederlandse. We volgen hen in een spannend boek met een 
piratenclub, foute vaders en een pater; zelfs Koningin 
Wilhelmina heeft een rol. Het gaat over verraad en heulen met 
de vijand. Steeds is er de vraag: wanneer sta je aan de goede 
kant en wanneer zit je fout?  
Vanaf ca. 15 jaar  

 

 

 De lange weg/ Michael Grant 
 
Zomer 1943: de GI 's Frangie, Rainy, Jenou en Rio gaan naar het 
eiland Sicilië. Er wordt keihard gevochten onder slechte 
omstandigheden (regen, modder). Er vallen veel gewonden en 
doden. Hospik Frangie raakt gewond, maar gaat door. De 
vriendinnen Rio en Jenou vervreemden van elkaar. Rainy wordt 
vanwege de maffiaconnecties van haar vader ingezet voor een 
speciale missie, wat haar bijna het leven kost.  
Dit tweede deel* in de serie 'Frontlines' is harder en 
schokkender dan het eerste. Er zijn dagboekfragmenten van een 
onbekende, en gecensureerde brieven aan het thuisfront. Maar 
ze willen terug! 
Vanaf 15 jaar.  
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Young Adult 
 

 

 Voor ik je loslaat / Marieke Nijkamp 
 
Corey (17) verhuist met haar familie naar Canada . Haar 
hartsvriendin Kyra blijft achter in hun geboorteplaats Lost Creek, 
een afgelegen gehucht in Alaska.  
Zeven maanden later krijgt Corey nieuws: Kyra is door het ijs 
gezakt en verdronken. Helemaal van slag keert Corey terug naar 
Lost om uit te zoeken wat er is gebeurd, maar de dorpsgenoten 
behandelen haar met achterdocht.  
In zeven maanden is er veel veranderd: in Lost is een cultus rond 
Kyra ontstaan en Corey is de buitenstaander. De gemeenschap 
keert zich tegen haar. Waarom? 
Vanaf ca. 15 jaar. 

 

 

 Het dodenhuis / Sarah Pinborough 
 
Je bent gewoon een  tiener. Na een bloedtest wordt je 
afgevoerd met een bestelbusje. Je nieuwe thuis wordt een huis 
met meerdere kinderen, allemaal onder de 18 jaar, die Defecten 
worden genoemd. Ze zitten in quarantaine. Als iemand 
ziekteverschijnselen vertoont, wordt hij onmiddellijk afgevoerd 
en  komt nooit meer terug. De kinderen leven voortdurend in 
angst. Toby maakt dat allemaal mee. Als Clara in het leven en 
huis van Toby verschijnt, wordt hij verliefd op haar. Samen 
maken ze nachtelijke tochten over het eiland waar ze verblijven. 
Vanaf 15 jaar. 

 
  

 

 



 

 

32 

 

Young Adult 
 

 

 Liberty / Andrea Portes 
 
Paige (17) wordt vanwege haar intelligentie, talenkennis en 
kunde in de vechtsport gerekruteerd als spion voor een geheime 
inlichtingendienst van de Amerikaanse overheid. Eerst weigert 
ze te werken voor een regering die niet onderhandelt met 
terroristen, en die haar ouders – vermist in door IS bezet Syrisch 
gebied – voor dood heeft achtergelaten. Als Paige haar eerste 
missie tot een goed einde brengt zal die zaak worden heropend. 
De vraag is: lukt dat of brengt liefde de missie in gevaar?  
Vanaf ca. 15 jaar. 

 

 

 Livestream / Buddy Tegenbosch 
 
Rick (17) is voor het eerst zonder zijn ouders op vakantie. Hij is 
niet bereisd, maar heeft zich wel goed voorbereid door het 
stratenplan van New York te bestuderen. In de metro ontmoet 
hij de grijsogige Kris en hij valt als een blok voor haar. Zij bezorgt 
hem de avontuurlijkste avond en nacht van zijn leven. Zonder 
dat hij weet, maakt ze een vlog voor YouTube. Is Kris wel wie ze 
lijkt, of heeft ze een dubbele agenda? 
Vanaf ca. 15 jaar. 
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DVD-video/Blu-Ray 
 

 

 Cardinal  
 
Zesdelige Canadese politieserie die zich afspeelt in Algonquin 
Bay, Ontario. Rechercheur John Cardinal is wegens zijn 
eigengereide optreden van de afdeling moordzaken 
weggehaald. Wanneer jaren later het lichaam van een 
Indianenmeisje wordt gevonden, zet zijn baas hem toch weer op 
de zaak, omdat hij de enige is die het dossier goed kent. Cardinal 
krijgt een partner toegewezen, de onervaren Lise Delorme maar 
hij weet niet dat zij opdracht heeft hem in de gaten te houden 
omdat hij verdacht wordt van corruptie. Cardinal vermoedt dat 
er een seriemoordenaar actief is. 
Het verhaal is gebaseerd op het boek 'Forty words for sorrow' 
(Veertig woorden voor verdriet) van Giles Blunt. 

 

 

 Detroit 
 
In 'The long hot summer of 1967' zijn er overal in de VS 
rassenrellen. Tijdens deze rellen vindt in Detroit het 'Algiers 
Motel incident' plaats. In het motel worden twaalf gasten – tien 
zwarte en twee witte – mishandeld door de politie, drie van hen 
worden gedood. Een zwarte supermarktbewaker (Boyega) raakt 
bij de gebeurtenissen betrokken, die eindigen met een grote 
rechtszaak.  

  

 

 



 

 

34 

 

DVD-video/Blu-Ray 
 

 

 Dunkirk  
 
Christopher Nolan vertelt in zijn film het verhaal van de 
evacuatie van 300.000 geallieerde militairen uit de Duitse 
omsingeling op Belgisch grondgebied in mei en juni 1940. Drie 
verhaallijnen lopen door elkaar: te land, ter zee en in de lucht. 
De Britse marine vorderde ook vrachtschepen, vissersbootjes en 
plezierjachten voor de evacuatie. Een deel van de opnamen 
werd gemaakt op het IJsselmeer bij Urk.  

 

 

 Occupied 
 
Seizoen 2 van een Noorse tv-serie, gebaseerd op een idee van 
de bekende Noorse auteur Jo Nesbø. In het eerste seizoen* 
heeft een nieuwe groene regering in Noorwegen besloten de 
olie- en gasproductie stop te zetten. De EU vreest een 
energiecrisis, waarop Rusland met steun van de EU Noorwegen 
bezet. Aanvankelijk lijkt het leven zijn gang te gaan, maar de 
situatie wordt steeds grimmiger. Seizoen 2 begint met een 
gewapend conflict tussen de Noorse kustwacht en het Russische 
veiligheidsbedrijf dat een olie-installatie in het noorden van het 
land bewaakt. De spanningen lopen hoog op, met ook 
internationale gevolgen. Acht afleveringen. 

  

 

 



 

 

35 

 
 

DVD-video/Blu-Ray 
 

 

 Suspects  
 
Susan Vlaanderen, Daan de Ridder en Liv Scholten vormen de 
kern van het team Criminele Inlichtingen van de Amsterdamse 
politie. Ze krijgen te maken met lastige zaken, waarbij ze ieder 
hun eigen karakter en manier van werken inbrengen. In de 
eerste aflevering wordt een klein meisje vermist, verder draait 
het onder meer om een ontvoeringszaak, een seriemoordenaar 
en onvrijwillige prostitutie. De acteurs moesten alle dialogen 
improviseren. Het camerawerk is snel en in documentairestijl, 
met gebruik van GoPro’s en beveiligingscamera’s. 
Nederlandse remake van de Britse politieserie (2014-2016). 

 

 

 Thank you for your service 
 
Sinds de Vietnamoorlog wordt er niet alleen in Amerika, maar 
ook in andere westerse landen aandacht geschonken aan 
militairen met PTSS: het Post Traumatisch Stress Syndroom. 
Afhankelijk van de aard van de missie, de omvang van het 
conflict en de gewelddadige gebeurtenissen in het 
operatiegebied, komt 10 tot 20% van het personeel terug met 
zware, vaak blijvende, psychische problemen. De auteur en 
Pulitzerprijswinnaar David Finkel is niet alleen meer dan een jaar 
embedded uitgezonden geweest naar Irak met een 
infanteriebataljon, maar volgde na terugkeer in de Verenigde 
Staten ook een aantal mannen en vrouwen met ernstige PTSS. 
Op indringende wijze beschrijft hij de trieste gevolgen voor het 
individu, het gezin en de directe omgeving. Het moeizame 
dagelijkse leven van veteranen bij wie de oorlog nog elke dag in 
hun hoofd doorgaat, hun lange weg naar genezing, de hulp van 
psychologen en de schokkende gebeurtenissen waar het soms 
volledig fout gaat. Verplichte lectuur voor politici die soms de 
indruk wekken dat de krijgsmacht een uitzendbureau is voor 
eigen politiek gewin. E. Westerhuis 
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Websites 
 
 
 
Een greep uit de vele websites: 
 
Boeken: 
 
https://www.hebban.nl 
https://www.noordseliteratuur.nl/ 
https://mustreads.nl/recensies/thrillers/ 
https://www.vn.nl/detective-en-thriller-gids-2018/ 
https://www.boekbeschrijvingen.nl/ 
https://www.tzum.info/ 
https://www.leesplein.nl/jongerenliteratuurplein/onderwerp/detectives-en-thrillers/217 
https://www.literatuurplein.nl/ 
 
 
 
Films: 
 
https://www.imdb.com/ 
https://www.moviemeter.nl/ 
https://www.filmvandaag.nl/top100/genre/thriller 
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