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HENK-JAN
BIERLING
BOEK
I love you, Rietveld
— Jessica van Geel

SAMENVATTING
"Een schitterende geschiedenis 
gebaseerd op uitgebreide 
research, interviews en 
persoonlijke documenten 
van de familie. Over liefde, 
familiebanden, de wording van 
een groot talent en, met het 
ontstaan van De Stijl en Dada, 
ook een treffend tijdsbeeld van 
een opwindende periode aan het 
begin van de vorige eeuw."

CHARLOTTE 
MOLENAAR
BOEK
Grand Hotel Europa 
— Ilja Leonard Pfeijffer

SAMENVATTING
"Grand Hotel Europa is met 
meeslepende verbeelding van 
onderwerpen van onze tijd een 
echt meesterwerk, briljant en rijk"

ROGIER 
VAN DER WAL
BOEK
De ambtenaar die uit het raam 
klom en verdween
— Debby Boers

SAMENVATTING
Betty Boers was ambtenaar 
in de gemeente Bussum, 
Spijkenisse en tegenwoordig 
Schouwen-Duiveland. Met haar 
werkervaring zit het dus wel goed, 
maar Boers miste iets: "Ik ben 
letterlijk uit mijn raam gestapt 
en verdwenen. Mijn roadtrip 
langs experts hebben mij geleerd 
hoe ik een betere ambtenaar kan 
worden."

MANON VAN 
TINTELEN
BOEK
De Vlinderkamer 
— Lucinda Riley

SAMENVATTING
"Een boek om in een stuk uit te 
lezen, eentje die je met moeite 
kan weg leggen"

MICHEL 
BIJVOET
BOEK
21 lessen voor de 21ste eeuw 
— Yuval Noah Harari

SAMENVATTING
"Opnieuw een boek van Harari 
vol eye-openers, mogelijke 
toekomstscenario's en 
beredeneringen waarom het die 
of die kant op zou kunnen gaan."

STEVEN 
KROESBERGEN
BOEK
MBS: The Rise to Power of 
Mohammed bin Salman 
— Ben Hubbard

SAMENVATTING
"Ben Hubbard’s thoroughly 
researched study of the Saudi 
crown prince is full of chilling 
detail"

MARTINE DE 
VAAN
BOEK
Leading Public Sector Innovation 
— Cristian Bason

SAMENVATTING
"In a time of unprecedented 
turbulence, how can public 
sector organisations increase 
their ability to find innovative 
solutions to society's 
problems? "Leading public 
sector innovation" shows how 
government agencies can use co-
creation to overcome barriers and 
deliver more value, at lower cost, 
to citizens and business."

FRANK 
RENIERS
BOEK
The Man is always right 
— Amiran Sardirov

SAMENVATTING
"Grappige en inspirerende citaten 
van mannen voor mannen die 
denken dat mannen altijd gelijk 
hebben."
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BELLA 
BLUEMINK
BOEK
De Buitenjongen 
— Paolo Cognetti

SAMENVATTING
"De hoofdpersoon van De 
buitenjongen is een eenzame 
man van in de dertig. Zijn leven in 
Milaan is vastgelopen en hij mist 
de bergen van zijn jeugd, waar hij 
al tien jaar niet meer is geweest. 
Daarom besluit hij een hut te 
huren op tweeduizend meter 
hoogte en een paar maanden lang 
te leven op een manier waar hij 
vroeger stiekem van droomde"

IRENE 
BRONSVOORT
BOEK
Political Theory of Recognition 
— Simon Thompson

SAMENVATTING
"Through the political theory of 
recognition, Thompson argues, 
we gain a better understanding 
of identity and difference. 
Practically, the concept of 
recognition can serve as a basis 
for determining which individual 
rights should be protected, 
whether cultures ought to be 
valued, and whether a case can be 
made for group representation."

DAPHNE 
BOUMAN
BOEK
Socrates op Sneakers 
— Elke Wiss

SAMENVATTING
"In Socrates op sneakers leert 
Elke Wiss de kunst van het 
vragenstellen aan de hand van 
Socrates en andere beroemde 
filosofen, zodat we gesprekken 
voeren die leiden tot verdieping 
en verbinding."

EVAN 
SCHAAFSMA
BOEK
Factfulness 
— Hans Rosling

SAMENVATTING
"When asked simple questions 
about global trends - why the 
world's population is increasing; 
how many young women go to 
school; how many of us live in 
poverty - we systematically get 
the answers wrong. So wrong that 
a chimpanzee choosing answers 
at random will consistently 
outguess journalists, Nobel 
laureates, and investment 
bankers. This book offers a radical 
new explanation of why this 
happens."

JURIAN 
STRIK
BOEK
River of Shadows: Eadweard 
Muybridge and the Technological 
Wild West 
— Rebecca Solnit

SAMENVATTING
"Gracefully written, thoroughly 
well-considered life of the 19th-
century California immigrant 
whose strange experiments 
in photography yielded both 
Hollywood and Silicon Valley."

JOERI VIG 

BOEK
Podcast: Cokevissers 
— Wouter Laumans

SAMENVATTING
"Een grote lading cocaïne wordt 
ontdekt in een viskotter uit Urk. 
Toeval? Of blijken de streng 
gereformeerde vissers een 
grote spil in de drugswereld? 
In deze podcast ontdekt 
misdaadjournalist Wouter 
Laumans een gemeenschap waar 
dingen soms heel anders liggen 
dan ze lijken."

MARC 
NOORDHOEK
BOEK
Het internet is stuk (maar we 
kunnen het repareren) 
— Marleen Stikker

SAMENVATTING
"In Het internet is stuk 
onderzoekt Marleen Stikker 
wat er misging en hoe we die 
digitale soevereiniteit kunnen 
terugwinnen door de mens en 
niet de economie centraal te 
stellen, onze data te beschermen, 
en onze technologieën te 
doorgronden. We moeten de 
macht over ons digitale leven 
weer naar ons toe trekken. We 
hebben het internet stukgemaakt, 
we moeten – en kunnen! – het 
ook weer repareren."

RON SINT 
NICOLAAS
BOEK
De Wreker 
— Frederic Forsyth

SAMENVATTING
"Op een dag bekent de tienjarige 
Simon een moord aan advocaat 
Robert Stern - een moord die 
hij vijf jaar voor zijn geboorte 
pleegde. Stern staat voor een 
raadsel."
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AXEL 
WEGGELAAR
BOEK
De man van je leven
— Arthur Japin

SAMENVATTING
"‘De betovering is verbroken,’ 
zeggen mensen wanneer hun 
grote liefde voorbij is. ‘Het 
sprookje is uit’, als was het een 
illusie waarmee hun gevoel hen al 
die jaren had bedrogen.  
 
Het tegendeel is waar. Liefhebben 
is de illusie niet, maar leven."

VALENTINA 
SCHIPPERS
BOEK
Patronen doorbreken 
— Hannie van Genderen

SAMENVATTING
"Maak je steeds weer dezelfde 
fouten in het leven, terwijl je 
je hebt voorgenomen om een 
volgende keer anders te reageren? 
Vertoont je gedrag hardnekkige 
patronen, die je zeer tegen je zin 
niet eenvoudig kunt doorbreken? 
In dat geval helpt schematherapie 
je verder."

KOEN HAER
BOEK
Beren en Lúthien 
— JRR Tolkien

SAMENVATTING
"De epische romance tussen 
Beren en Lúthien die ten 
grondslag ligt aan de liefde tussen 
Aragorn en Arwen uit In de ban 
van de ring nu voor de eerste keer 
gepresenteerd als een volwaardig, 
op zichzelf staand verhaal"

CELESTINE 
TRIENES
BOEK
Bezette gebieden
— Arnon Grunberg

SAMENVATTING
"Vermoedelijk heb ik verleerd de 
wonderen te herkennen, dat zal 
het probleem zijn"

MANON 
POUW
BOEK
Waarom begrijp je me niet?
— Brigitte Heldeweg

SAMENVATTING
"Gesprekken lopen niet altijd 
zoals we hadden verwacht. Je 
gesprekspartner reageert ineens 
heel emotioneel, lijkt helemaal 
niet geïnteresseerd in je verhaal, 
blijft maar om de hete brij heen 
draaien of komt met oplossingen 
terwijl jij alleen wilde overleggen. 
Frustrerend en onnodig! Dit 
boek laat zien hoe je ervoor 
kunt zorgen dat gesprekken wél 
effectief verlopen."

FRANS VAN DER 
DOELEN
BOEK
Het internet is stuk (maar we 
kunnen het repareren) 
— Marleen Stikker

SAMENVATTING
"In Het internet is stuk 
onderzoekt Marleen Stikker 
wat er misging en hoe we die 
digitale soevereiniteit kunnen 
terugwinnen door de mens en 
niet de economie centraal te 
stellen, onze data te beschermen, 
en onze technologieën te 
doorgronden. We moeten de 
macht over ons digitale leven 
weer naar ons toe trekken. We 
hebben het internet stukgemaakt, 
we moeten – en kunnen! – het 
ook weer repareren."

LOTTE 
NIJLAND
BOEK
Niets is gelogen
— Sacha Bronwasser

SAMENVATTING
"Niets is gelogen van Sacha 
Bronwasser is een prachtige 
roman waarin een klein incident 
het uitgangspunt vormt van een 
indringend verhaal over dood, 
leven en kunst."

FARIDA 
POLSBROEK
BOEK
Van Appelbol tot Zeeuwse Bolus
— René Dings

SAMENVATTING
"We bakken wat af met zijn 
allen. Van simpele cake tot sjieke 
sachertaart en van macaron 
tot red velvet cake. Maar hoe 
zijn die taarten, koeken en 
gebakjes eigenlijk ooit allemaal 
ontstaan? Wanneer werd de 
eerste stroopwafel gebakken en 
wie bedacht ooit de madeleines? 
Hoe komen de kletskop, koggetje 
en kozak aan hun naam? Wat 
had Roald Dahl met Arnhemse 
meisjes?"


