
DE ALTERNATIEVE- 

LEESLIJST-
AWARDS

’t Hooge NestRoxane van Iperen (Nederlandstalig)“Prachtig verhaal, waargebeurd, je voelt met elk gezinslid mee.” Leerling 

Het mysterie van de MondscheinsonateWilly Corsari (Nederlandstalig)“Deze briljante detective lijkt 
haast vergeten en dat is zonde! 
Niet te dik en goed te lezen: zet 
hem op je lijst!”Student

La Vraie VieAdeline Dieudonné (Franstalig)“Je ziet het voor je en je voelt de 
angst maar toch is het humorvol 
en geeft het boek hoop…” 
Bibliothecaris

Tschik
Wolfgang Herrndorf 

(Duits, in meerdere talen 

uitgegeven)

“Tschick is spannend, grappig, 

verdrietig en hartverwar-

mend, en dat allemaal 

tegelijk. Het beschrijft een 

prachtige roadtrip, die 

aantoont dat je niet veel 

nodig hebt om groots te 

leven.” 
Docent vo 

De helaasheid der 

dingen
Dimitri Verhulst

(Vlaams, Nederlandstalig)

“Het boek gaat op de 

oppervlakte over zuipen en 

schelden, maar vooral over 

opgroeien, teleurstelling en 

je eigen pad kiezen.” 

Leerling 

Alles wat er was

Hanna Bervoets 

(Nederlandstalig)

“Gewoon goed boek”

Leerling

Elke dag een druppel gif

Wilma Geldof

(Nederlandstalig)

“Het blaast je omver. Je 

begrijpt hoe beïnvloeding 

werkt. Al lezende begrijp je 

de hoofdpersoon terwijl je 

dit vaak helemaal níet wilt.”

Student

Het drielichamenprobleem

Cixin Liu 
(Chinees, in meerdere talen uitgegeven)

“Een goede kennismaking met een andere cultuur met 

eigen filosofische inzichten en slimme wendingen van 

mogelijke toekomstige wetenschappelijke innvovaties.” 

Een boekenliefhebber

SchutkleurBernadette Heiligers (Nederlandstalig)“Schutkleur pakt de hedendaagse thematiek aan, waardoor het nog steeds - of liever gezegd weer -spraakmakend is.” Docent vo

A Little Life Hanya Yanagihara (Amerikaans, Engelstalig)
“Het is een boek dat een andere 
kant van mannelijkheid laat zien. 
Het is een boek wat grote emoties 
kan losmaken.”Docent vo

Onderwijsnetwerk 
Zuid-Holland organiseerde 

dit jaar samen met de 
 Faculteit Geestesweten-

schappen een alternatieve 
leeslijst. Leerlingen, 

 docenten, studenten en 
andere boekenliefhebbers 
konden hun favoriete boek 

nomineren. Hier onze top 10:

Lovecraft Country

Matt Ruff 

(Amerikaans, Engelstalig)

“Deze wisselwerking 

tussen realistisch en 

pulpfictie werkt fantas-

tisch en zet je in deze tijd 

van George Floyd en 

Zwarte Piet echt aan het 

denken: wat is nou echt 

EVIL?”
Docent vo


