LEESLIJST KLIMAAT
De klimaatroman. We zien steeds meer literatuur waarin de
klimaatverandering centraal staat. In de boeken in deze leeslijst lees je
alles over klimaatverandering en de gevolgen hiervan. Stuk voor stuk
behandelen deze romans de vraag: hoe zal de wereld er uit komen te zien
als we niks doen?’ Tip je leerlingen een van deze boeken en ga in gesprek
over het onderwerp. Creëert het lezen bewustwording? Kunnen ze zich
voorstellen hoe het is om in zo’n situatie terecht te komen?

KliFi
ADRIAAN VAN DIS
Volwassen
Na heftige klimaatverandering is Nederland een republiek geworden
met een populistische regering. Een oude man schrijft een pamflet
als aanklacht tegen de manier waarop de regering omgaat met de
bevolking.
Bestellen

13 recensies

Weerwater
RENATE DORRESTEIN
Volwassen
Na een soort grote natuurramp lijkt de stad Almere als enige
plek op de wereld te zijn overgebleven. De schrijfster Renate
Dorrestein, die er als gastschrijver heenging, beschrijft hoe de
overgebleven mensen een nieuwe samenleving opbouwen.
9 recensies

Bestellen

Noodweer
MARIJKE SCHERMER
Volwassen
Bruch, Emilia en een hun zoontjes wonen in een afgelegen,
halfverbouwd huis in het bos. Wanneer het water stijgt beginnen er
spanningen te ontstaan binnen het op het oog gelukkige gezin.
7 recensies

Bestellen

Dagen van zand
AIMÉE DE JONGH
Volwassen
In deze graphic novel krijgt een jonge fotograaf in de jaren
dertig de opdracht de extreme droogte in Oklahoma
te documenteren. Bij deze droogte is veel ellende en
armoede ontstaan onder boerengezinnen.
6 recensies

Bestellen

Het tegenovergestelde van een mens
LIEKE MARSMAN
Volwassen
Een jonge wetenschapster is nog erg opzoek naar zichzelf. Na het
lezen van verschillende artikelen over klimaatverandering begint ze
na te denken over de impact die de mens achter laat op de aarde.
9 recensies

Bestellen

Zee nu
EVA MEIJER
Volwassen
In de 21e eeuw begint de zee langzaam steeds verder Nederland in te
komen. Politici proberen paniek te voorkomen, maar al snel vormen
er groepen met demonstranten en complotdenkers.

4 recensies
Bestellen

En ik herinner me Titus Broederland
AUKE HULST
Volwassen
De tweelingbroers Broederland wonen in een afgelegen bos. Ze
houden zich voornamelijk bezig met verboden boeken en hun gitaar,
totdat een natuurcatastrofe hen van huis verjaagt. Maar waarin
schuilt het grootste gevaar? In de opengebarsten aarde of in henzelf?
Bestellen

8 recensies

De LiteRom en de Uittrekselbank zijn professionele
bronnen boordevol betrouwbare uittreksels, recensies
en andere achtergrondinformatie.
Heeft jouw school geen licentie voor deze databanken?
Vraag hier gratis en vrijblijvend een proefabonnement
aan bij Stichting NBD Biblion.

Vraag aan

Dwarsloper
MIJKE PELGRIM
YA (va. 15 jaar)
Nadat Tessel wordt geschorst van school besluit ze
mee te lopen met een klimaatmars van Utrecht naar
Brussel. Klimaatverandering kan haar niet veel schelen,
maar toch maakt ze onverwachts vrienden. Hoe lang
kan vriendschap stand houden als het voortkomt uit
leugens?
Bestellen

Overstroomd
EVA MORAAL
YA (va. 15 jaar)
Na de Grote Overstroming is het land opgesplitst in een rijk droog
deel en een arm nat deel. Nina woont op het droge gedeelte, maar
wanneer haar school verwoest wordt, komt ze op een natte school
terecht. Daar ontmoet ze Max, wiens broer in een gewelddadige
verzetsbeweging zit.
Bestellen
2 recensies

De laatste zomer
LYDIA MILLET
YA (va. 15 jaar)
Nadat een zware storm het landhuis verwoesd waar ze op
vakantie waren, besluit een groep van twaalf kinderen weg
te lopen van hun verwaarlozende ouders. Samen moeten ze
een zware tocht maken door een apocalyptische chaos in de
buitenwereld.
Bestellen

3 recensies

Borealis
MARLOES MORSHUIS
Jeugdtitel (va. cira 12 jaar)
Na een klimaatramp, worden honderdtachtig dertienjarige kinderen
naar kamp Borealis gestuurd in Alaska. Tegen hun wil worden ze daar
gehouden om de aarde opnieuw te bevolken. Joppe is één van die
kinderen en is van plan om zijn vrijheid terug te winnen.
3 recensies

Bestellen

Torenhoog en mijlen breed
TONKE DRAGT
Jeugdtitel (va. cira 12 jaar)
Edu verlangt al zijn hele leven naar bossen, maar op aarde zijn de
bossen inmiddels verdwenen. Daarom is hij planeetonderzoeker
geworden op Venus waar nog wel bossen zijn. Maar de wouden
zijn gevaarlijk en verboden toegang voor iedereen! Edu gaat toch
het woud in, maar het gevaar blijkt heel anders te zijn dan hij ooit
had kunnen vermoeden…

Bestellen

6 recensies

Kinderen van moeder aarde
THEA BECKMAN
Jeugdtitel (va. cira 12 jaar)
Door de derde wereldoorlog is de aarde bijna verwoest. Zeshonderd
jaar later is het ijs op Groenland, nu Thule, gesmolten en heeft de
omgeving een heerlijk klimaat.

8 recensies
Bestellen

Quotum
MARLOES MORSHUIS
Jeugdtitel (va. cira 12 jaar)
Door de klimaatverandering zijn grote delen van de wereld
onbewoonbaar geworden. De broers Axel en Tommy raken
ongewild betrokken bij een organisatie die als doel heeft het
aantal bewoners op aarde te verkleinen. Ze zijn hun leven niet
meer zeker.
2 recensies
Bestellen

