
Klem
Geschreven door Mel Wallis de Vries.

SAMENVATTING: 
Een klas uit Amsterdam gaat op schoolreis naar Vlieland, waar op de eerste avond iemand wordt 
vermoord. Niemand weet wie het heeft gedaan, dus er komt een onderzoek door de politie van 
Vlieland. Intussen is er een storm, en kan niemand naar huis, waardoor de klas en hun begeleiders 
met een moordenaar onder één dak samenwonen, tot de verdachte wordt gevonden. Het is een 
heel spannend verhaal waar je je heel makkelijk in kunt leven. Ik had het boek in drie dagen uit, en 
ook al was ik minder tevreden met het einde, vond ik het een super goed boek, en zeker een 
aanrader.

PERSONAGES: 
KIKI: Is het populairste meisje van de school. Is bevriend met Juno en Nynke, maar is door de rest 
van de klas niet bepaald geliefd. 
JUNO: Wilt heel graag actrice zijn, en is niet erg blij met het feit dat Kiki de hoofdrol van de musical 
heeft gekregen. Is bevriend met Kiki.
NYNKE: Is al heel lang verliefd op Milan. Is bevriend met Kiki.
LOTTE: Is op haar oude school heel erg gepest, en wilt nu dat Kiki haar vriendin is. Haar vader is 
de rector van haar nieuwe school.
ANNEKE: Heeft geen vrienden, en vind het lastig om ze te vinden. Ze leest erg veel, vooral 
boeken over het heelal.
FLORIS: Is heel rijk, en is op Vlieland zijn portemonnee, waar 300 euro in zat, kwijtgeraakt.
MILAN: Is bevriend met Tony. Weet niet dat Nynke verliefd op hem is.
TONY: Is bevriend met Milan.
ROB DE VRIES: Is leraar gymnastiek.
ELLA BRUINS: Is lerares Engels. Is kort geleden op de school aangenomen.
HARRIET AARSMAN: Is lerares biologie, en is erg fanatiek over planten. 
THOMAS RIJSTERBOS: Is leraar Nederlands. Heeft twee kinderen met zijn vrouw Annabel.

PERSPECTIEF:
In dit boek is er een ik-perspectief. Maar, het speciale aan Klem is dat het geschreven is vanuit 
meerdere perspectieven. Je begint het boek als een anoniem persoon, maar van daar wordt er 
ongeveer om de 5 pagina’s gewisseld van personage.

THEMA:
Ik vond dat het thema mysterie was. Het boek was heel erg spannend, en ik vind zelf dat mysterie 
en spannendheid hand in hand gaan. Het feit dat het boek ook over een moord gaat maakt het ook 
wat meer mysterieus.


