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Deel 1: ‘Notre-Dame: een beknopte geschiedenis van 
de beroemde kathedraal’ van Ken Follett 
Follett gespeld: F O L L E T T.  
 
Ken Follett is een expert op het gebied van geschiedenis, en kathedralen in het 
bijzonder. In april 2019 dreigde de beroemde Parijse kathedraal Notre-Dame 
verslonden te worden door een hevige brand. In dit korte, betoverende boek 
beschrijft Ken Follett zijn persoonlijke reactie op het nieuws dat een van de mooiste 
kathedralen ter wereld misschien wel helemaal verwoest zou worden. Daarnaast 
vertelt hij het verhaal van de kathedraal, van de constructie tot aan de verschillende 
functies die ze door de tijd heen vervulde. Hij onthult de invloed die de Notre-Dame 
gehad heeft op kathedralen over de hele wereld en op het schrijven van een van zijn 
beroemdste en meest geliefde romans, ‘Pilaren van de aarde’. 
 
Notre-Dame is een prachtig eerbetoon aan een van de meest kenmerkende en 
geliefde bouwwerken van de Europese beschaving. 
 
Ken Follett. Notre-Dame: een beknopte geschiedenis van de beroemde 
kathedraal.  
2 braillebanden. Boeknummer: 45813. 

Deel 2: ‘Bonuskind’ van Saskia Noort 
Noort gespeld: N O O R T.  
 
De vijftienjarige Lies wordt op een ochtend wakker met het gevoel dat haar moeder 
Jet iets is overkomen. Haar bed is niet beslapen en ze heeft haar mobiele telefoon 
thuis laten liggen. Tijdens de vierentwintig uren die volgen, ontvangt Lies geen enkel 
teken van leven. Haar vader en zijn nieuwe vriendin Laura schakelen de politie in, ze 
geloven dat het te maken heeft met haar mentale toestand: ze zou de scheiding nooit 
te boven zijn gekomen en heeft daarom besloten te verdwijnen. Of erger. Lies weet 
zeker dat ze dat nooit zou doen en gaat zelf op onderzoek uit. Met alle gevolgen van 
dien. Een boek voor de liefhebber van de betere literaire thriller.  
 
Saskia Noort. Bonuskind.  
12 braillebanden. Boeknummer: 45832. 
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Deel 3: Romans 

1: Autobiografische literatuur 

Evelien De Vlieger. Caravandagen: reis naar het einde van de tuin. De Vlaamse 
schrijfster beschrijft hoe ze haar burn-out overwon tijdens een verblijf in haar 
aftandse caravan in haar achtertuin, met bespiegelingen over kleine en grote zaken 
van buiten en vooral haar 'binnenwereld'. 
8 braillebanden. Boeknummer: 17429. 
 
Claudia Durastanti. De vreemdelinge. Vertaald uit het Italiaans. Het levensverhaal 
van de auteur waarin ze beschrijft hoe ze zich van jongs af aan een buitenstaander 
voelt: door haar dove ouders, haar verbondenheid met zowel Amerika als Italië en 
haar zoektocht naar haar plek op deze wereld. 
10 braillebanden. Boeknummer: 17433. 
 
Gerbrand Bakker. Knecht, alleen. Vervolg op: Jasper en zijn knecht. 
Dagboeknotities van de Nederlandse schrijver Gerbrand Bakker (1962), waarin hij 
uitgebreid verslag doet van zijn depressie. 
14 braillebanden. Boeknummer: 45778. 
 
Ronald Giphart. Wie waarlijk leeft: portret van mijn moeder. Levensverhaal van 
Wijnie Jabaaij (1939-1995), geschreven ter gelegenheid van haar 25ste sterfdag 
door haar zoon, de Nederlandse auteur Ronald Giphart (1965). 
4 braillebanden. Boeknummer: 45795. 
 
Marc De Hond. Licht in de tunnel. Marc de Hond vertelt openhartig over de periode 
nadat hij te horen had gekregen dat hij kanker had. 
13 braillebanden. Boeknummer: 45822. 

2: Chicklit 

Angela Stegeman. Pumps, pillen & popcorn: liefdesroman. Een 
apothekersassistente, die droomt van een muzikale carrière, voelt zich heen en weer 
geslingerd tussen haar gevoelens voor twee verschillende mannen. 
9 braillebanden. Boeknummer: 45793. 

3: Columns  

Dion Van Meel. Ode aan de Kelderklasse: verhalen over de kelder van het 
amateurvoetbal. Columns over taferelen in de onderste regionen van het 
amateurvoetbal. 
8 braillebanden. Boeknummer: 45788.  
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4: Detectives  

Jo Claes. Van de hemel in de hel. Als het lijk wordt gevonden van een man die 
bekend staat als onverbeterlijke Don Juan, heeft hoofdinspecteur Thomas Berg geen 
gebrek aan verdachten, wel aan bewijzen. 
15 braillebanden. Boeknummer: 17426. 
 
Toni Coppers. Val. Ex-rechercheur Alex Berger doet voor een vriendin onderzoek 
achter de schermen naar enkele moorden waarbij de moordenaar steeds hetzelfde 
signatuur achterliet. 
14 braillebanden. Boeknummer: 17436. 
 
Pieter Aspe. Van In. Episode 3. Commissaris Van In krijgt te maken met een 
rechtse organisatie die Westerse waarden in ere wil herstellen en denkt Van In voor 
hun karretje te kunnen spannen. 
11 braillebanden. Boeknummer: 17443. 
 
Karin Slaughter. Verzwegen. Vertaald uit het Engels. Nadat een jonge vrouw op 
gruwelijke wijze is overvallen, wordt de dader gepakt en belandt in de gevangenis. 
Als jaren later een soortgelijke misdaad plaatsvindt, heropenen Will Trent en Sara 
Linton het dossier. 
30 braillebanden. Boeknummer: 45782. 
 
Christian Frascella. Het is te koud om te sterven. Vertaald uit het Italiaans. 
Contrera heeft veel verkeerd gedaan in zijn leven, is ontslagen bij de politie en is nu 
als privédetective op zoek naar een Albanees die tegen woekerrentes geld uitleent 
en komt en passant achter veel andere zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. 
16 braillebanden. Boeknummer: 45826. 
 
Donna Leon. De troonopvolger. Vertaald uit het Engels. Commissaris Brunetti 
onderzoekt waarom een vriend van zijn schoonvader een jongeman wil adopteren en 
krijgt te maken met een moord. 
14 braillebanden. Boeknummer: 45834. 
 
Robert Bryndza. Zonder gezicht. Vertaald uit het Engels. In 2010 worden de 
moorden van jonge meisjes in de jaren negentig gekopieerd en Kate Marshall, die 
indertijd betrokken was bij het onderzoek, probeert opnieuw de dader te vinden. 
20 braillebanden. Boeknummer: 45849. 

5: Fantasy 

Stephen King. De scherpschutter. Vertaald uit het Engels. Een mysterieuze, 
eenzame strijder maakt jacht op de 'zwarte man' in verzengende hete woestijnen, 
waar hij een aardse jongen ontmoet. 
13 braillebanden. Boeknummer: 45780. 
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6: Historische romans 

Patrick Bassant. De vlinder in de inktpot. De belevenissen van twee Nederlanders 
tijdens de Spaanse Burgeroorlog.  
21 braillebanden. Boeknummer: 45852. 

7: Ontwikkelingsromans 

Giuseppe Catozzella. Ook jij zult stralen. Vertaald uit het Italiaans. Na het 
overlijden van zijn moeder mist de 11-jarige Pietro haar enorm. Als hij de zomer bij 
zijn grootouders in Zuid-Italië doorbrengt, ontstaat in het kleine dorp onrust rondom 
een Afrikaanse migrantenfamilie. 
8 braillebanden. Boeknummer: 17432. 
 
Ines Nijs. Onomkeerbaar. Een 18-jarig vaderloos meisje zoekt en ontdekt haar 
afkomst. 
9 braillebanden. Boeknummer: 45794. 

8: Reisverhalen 

Per J. Andersson. Waar olifanten dansen: een reis door India bomvol 
verrassende verhalen en ontmoetingen. Vertaald uit het Zweeds. Verslag van een 
journalistieke reis door India, waarbij allerlei facetten zoals het er nu aan toe gaat in 
historisch perspectief worden geplaatst.  
13 braillebanden. Boeknummer: 17430. 
 
Nils Elzenga. Balkan blues. De auteur en zijn vader reizen vier weken lang over de 
Balkan met als doel hun band te versterken. 
9 braillebanden. Boeknummer: 45812. 
 
Benedict Wells. Op het geniale af. Vertaald uit het Duits. Op zoek naar zijn 
onbekende vader doorkruist de intelligente Francis Dean (18, ik-persoon), samen 
met een vriend en een vriendin, Amerika. Hij wil van alles weten over zijn bestaan, 
dat blijkbaar voortkomt uit een absurd medisch experiment. 
12 braillebanden. Boeknummer: 45846. 

9: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn  

Lenny Peeters. Dochter. Bekroond met de Bronzen uil, 2018. Als een zwaar 
psychisch gestoord meisje door de politie aan een kruisverhoor wordt onderworpen, 
heeft ze geen idee wat er is gebeurd. 
6 braillebanden. Boeknummer: 17444. 
 
Elizabeth Gilbert. Stad van meisjes. Vertaald uit het Engels. New York, jaren '40: 
een jonge vrouw beleeft als kostuumnaaister bij een kleurrijk theatergezelschap de 
tijd van haar leven. 
20 braillebanden. Boeknummer: 17424. 
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Amélie Nothomb. Dorst. Vertaald uit het Frans. In de vorm van een lange monoloog 
door Jezus geeft de schrijfster op eigen wijze een vrije interpretatie van de 
gedachten en gevoelens van Jezus tijdens zijn laatste uren. 
3 braillebanden. Boeknummer: 17428. 
 
Franco Faggiani. Het jaar dat Shizo Kanakuri verdween. Vertaald uit het Italiaans. 
Het wonderbaarlijke levensverhaal van de Japanse marathonloper Shizo Kanakuri 
die plots uit de race van de Olympische Spelen in 1912 verdween en ruim vijftig jaar 
later de race beëindigt. 
8 braillebanden. Boeknummer: 17431. 
 
Mariska Overman. Het geheim van Grace. Als de tante die Maud in Ierland gaat 
opzoeken bij aankomst net overleden blijkt te zijn, is dat het startpunt van een 
avontuur waarin een Ierse mythe een belangrijke rol speelt. 
14 braillebanden. Boeknummer: 45777. 
 
Rob Kamphues. De walvishoeder.Tussen een Nederlandse journaliste en een 
getraumatiseerde vluchteling uit Jemen, die elkaar bij toeval aan de Noordzeekust 
ontmoeten, ontstaat een bijzondere vriendschap. 
12 braillebanden. Boeknummer: 45781. 
 
Jaap Scholten.Suikerbastaard. Marinus emigreert in 1959 naar Ethiopië om er een 
suikerfabriek te starten.  
22 braillebanden. Boeknummer: 45791. 
 
Françoise Sagan. De hoeken van het hart. Vertaald uit het Frans. De zoon van een 
rijk gezin komt, na een auto-ongeluk en een jarenlang verblijf in ziekenhuizen en 
psychiatrische instellingen, weer thuis wonen, maar voelt zich daar onzeker, 
eenzaam en onbegrepen. 
7 braillebanden. Boeknummer: 45800. 
 
Edna O'Brien. Meisje. Vertaald uit het Engels. Een Nigeriaans meisje wordt 
ontvoerd door Boko Haram en overleeft de gruwelijkheden, ontberingen en gevaren 
in hun kamp, maar als zij weet te ontsnappen en terugkomt in haar dorp moet ze 
wederom vechten voor zichzelf en haar baby. 
9 braillebanden. Boeknummer: 45803. 
 
René Eijsermans. Spel na bevrijding. Verhaal waarin twee mannen en twee 
vrouwen worden gevolgd in het eerste jaar na de bevrijding: wat hebben de 
oorlogsjaren met hen gedaan en wat betekent vrijheid voor hen? 
22 braillebanden. Boeknummer: 45809. 
 
Roy Jacobsen. De onzichtbaren. Vertaald uit het Noors. Begin 20ste eeuw groeit 
een meisje, letterlijk en figuurlijk, met tegenwind op op een eilandje voor de Noorse 
kust, dat niet te zien is vanaf de kust, maar vanwaar het vasteland wel te zien is. 
10 braillebanden. Boeknummer: 45828. 
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Stephan Abarbanell. Het licht van die dagen. Vertaald uit het Duits. Als 
wederdienst aan de Palestijnse man die ooit zijn leven redde, reist een Duitse arts 
naar Beiroet op zoek naar een vrouw die daar tijdens de Libanese Burgeroorlog is 
verdwenen.  
16 braillebanden. Boeknummer: 45835. 
 
Rosa Ventrella. Giftige tongen. Vertaald uit het Italiaans. Twee zusjes groeien in de 
jaren dertig en veertig in Italië op in een bekrompen dorp van landarbeiders die nog 
onder feodale verhoudingen en onder de knoet van het Mussolini-bewind leven en 
die, als hun vader tijdens de Tweede Wereldoorlog aan het front is, over hen en hun 
moeder roddelen.12 braillebanden. Boeknummer: 45842. 
 
Jannie Regnerus. Het wolkenpaviljoen. Een architect reflecteert op zijn leven nu 
hij na het einde van zijn huwelijk een nieuw thuis moet opbouwen voor zichzelf en 
zijn dochtertje. 
3 braillebanden. Boeknummer: 45844. 
 
Tessa Leuwsha. Plantage Wildlust. Begin twintigste eeuw vertrekken Oscar en 
Janna Brouwer naar Suriname om daar een verwaarloosde plantage te gaan runnen 
en worden geconfronteerd met armoede en de tegenstelling tussen zwart en wit. 
9 braillebanden. Boeknummer: 45845. 

10: Romantische boeken  

Julie Klassen. De brug naar het eiland. Vertaald uit het Engels. Als een jonge 
vrouw hoofdverdachte wordt in een moordzaak, weet ze niet meer wie ze kan 
vertrouwen en door een droom begint ze zelfs aan zichzelf te twijfelen. 
23 braillebanden. Boeknummer: 45783. 

11: Streek- en familieromans  

Joanne Bischof. De lange weg naar huis. Vertaald uit het Engels. Een jongeman, 
die na een incident zijn familie heeft verlaten, wil vier jaar later de banden herstellen 
en keert terug naar huis. 
20 braillebanden. Boeknummer: 45802. 
 
Geertrude Verweij.Trammelant op het platteland. Een jonge vrouw die een 
hobbyboerderij op het platteland begint, krijgt te maken met familieleden die 
onverwacht komen logeren en met criminele activiteiten. 
10 braillebanden. Boeknummer: 45821. 
Mary Alice Monroe. Terug naar het strandhuis. Vertaald uit het Engels. Een 
vrouw, die haar moeder al jaren niet heeft gezien, keert terug naar het eiland waar ze 
is opgegroeid en het hernieuwde contact met haar moeder zet haar leven op zijn 
kop. 
24 braillebanden. Boeknummer: 45824. 
 
Cristina Caboni. Het huis met de spiegels. Vertaald uit het Italiaans. Milena 
ontrafelt in Italië het mysterie van het huis van de spiegels en van haar grootouders. 
14 braillebanden. Boeknummer: 45833. 
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12: Thrillers  

Lee Child. Onder de radar. Vertaald uit het Engels. Jack Reacher moet in Duitsland 
op zoek naar een Amerikaan die onbekende goederen wil verkopen aan een 
terroristische organisatie. 
17 braillebanden. Boeknummer: 17413. 
 
Corine Hartman. In vrije val. Faye van Laar helpt een voor moord gezochte ex-
militair. Beiden hebben psychiatrische problemen.  
18 braillebanden. Boeknummer: 45779. 
 
Elizabeth Kay. Zeven leugens. Vertaald uit het Engels. Als een jonge vrouw haar 
vriendschap met haar hartsvriendin voelt tanen omdat deze een dominante 
echtgenoot kiest, grijpt ze op een drastische manier in. 
17 braillebanden. Boeknummer: 45796. 
 
Ellen De Vriend. Blond op Bonaire: de nachtmerrie van iedere ouder. De 
vakantie van een echtpaar, hun dochter en haar vriendin op Bonaire verandert 
drastisch van aard als de vriendin daar verdwijnt, terwijl kort daarvoor ook al twee 
blonde jonge vrouwen zijn verdwenen. 
11 braillebanden. Boeknummer: 45808. 
 
Angelique Haak. Uitgeschakeld. De Rotterdamse rechercheur Jennifer Brugman 
en haar partner Ricardo de Graaf onderzoeken een serie verdachte zelfdodingen, die 
een onderling verband lijken te hebben. 
14 braillebanden. Boeknummer: 45820. 
 
Linda Van Rijn. Strandslag. Gijs en Daniëlle zijn dolgelukkig met hun eigen 
vakantiehuisje op Texel, totdat ze ongewenst bezoek krijgen. 
11 braillebanden. Boeknummer: 45831. 
 
Saskia Noort. Bonuskind. Als een gescheiden moeder dood wordt gevonden, 
onderzoekt haar puberdochter wat er precies is gebeurd en waagt hierbij haar eigen 
leven. 12 braillebanden. Boeknummer: 45832. 
 
Andy McNab. Machtsspel. Vertaald uit het Engels. Een ex-soldaat wil wraak nemen 
op profiteurs die zijn familie hebben geruïneerd. 
16 braillebanden. Boeknummer: 45848. 

13: Utopische / dystopische romans 

Tatiana De Rosnay. Bloemen van de duisternis. Vertaald uit het Frans. Roman 
over de macht van kunstmatige intelligentie tegen het decor van het Parijs van de 
nabije toekomst. 14 braillebanden. Boeknummer: 45843.  
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14: Verhalen  

Kees Van Kooten. Een rooie brandweerauto: verhaal geschreven voor de 
Voorleeslunch 2020. Twee ex-geliefden en tevens ouders delen nog altijd één 
passie: verhalen. Ze doen niets liever dan boeken verslinden en hun zoontje 
voorlezen. 
1 brailleband. Boeknummer: 45839. 
 
Jaap Krol. De hond die overstak. Korte verhalen met als thema de worsteling van 
de mens om begrepen te worden en te begrijpen.  
7 braillebanden. Boeknummer: 45850.  

15: Boeken voor jongvolwassenen 

Michael Grant. Monster. Vertaald uit het Engels. Deel 1 uit de ‘Gone: Monster’-
reeks. Shade (17) wil brokstukken van een geheimzinnige meteoriet hebben. Maar 
haar plan heeft angstaanjagende en verstrekkende gevolgen.   
16 braillebanden. Boeknummer: 17440. 
 
Michael Grant. Rivaal. Vertaald uit het Engels. Deel 2 uit de ‘Gone: Monster’-reeks. 
Uit de restanten van een rots onstaan mutanten die de mensheid terroriseren. Dan 
duikt Dillon Poe (18) op die met zijn stem mensen in zijn macht kan krijgen. De 
enigen die deze schurk met superkracht kunnen stoppen zijn superhelden. 
13 braillebanden. Boeknummer: 17441. 
 
Michael Grant. Held. Vertaald uit het Engels. Deel 3 uit de ‘Gone: Monster’-reeks.  
Sinds de koepel op Perdido Beach verdween, lopen er monsterachtige mensen met 
superkrachten rond. De leden van de Rockborn Gang zijn echter ook druk met 
slechte mutanten, zeker als New York wordt geraakt door een door aliens 
ge ͏̈infecteerde rots. 
16 braillebanden. Boeknummer: 17442. 

Deel 4: Informatieve boeken 

1: Geschiedenis  

Ken Follett. Notre-Dame: een beknopte geschiedenis van de beroemde 
kathedraal. Indrukken van de kathedraaldeskundige uit de eerste week na de brand 
in april 2019, met een beschrijving van de geschiedenis van de Notre Dame. 
2 braillebanden. Boeknummer: 45813. 
 
Witold Szablowski. Aan tafel bij dictators: Saddam Hoessein, Idi Amin, Enver 
Hoxha, Pol Pot, Fidel Castro door de ogen van hun koks. Witold Szablowski ging 
op zoek naar de koks van vijf beruchte dictators. Zij vertellen over het leven, de 
harde hand en de eetgewoontes van hun dictator. 
12 braillebanden. Boeknummer: 45790. 
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Geert Mak. Epiloog bij Grote verwachtingen. Beschouwing over de 
coronapandemie van voorjaar 2020 en de impact daarvan op de wereld. 
4 braillebanden. Boeknummer: 45798. 
 
Nadia Nsayi. Dochter van de dekolonisatie. Politicologe Nadia Nsayi verweeft in 
dit boek de dekolonisatie' haar persoonlijke levenservaring als Belgische met 
Congolese roots met de geschiedenis van de Belgische koloniale periode, waar zij 
op terugblikt met haar eigen familiale voorgeschiedenis als leidraad. Zij blikt ook 
vooruit. België moet uit zijn postkoloniaal nu-doen-we-dat-toch-niet-meer-cocon 
komen en meer doen dan excuses aanbieden. Dit boek bereikt nieuwe generaties 
die voor deze boodschap openstaan. 
10 braillebanden. Boeknummer: 17435. 
 
Gert-Jan Schaap. De laatste getuigen: vijftien ouderen over de oorlog die hun 
leven stempelde. Driekwart eeuw na het einde van de Tweede Wereldoorlog 
vertellen 'gewone' Nederlanders die die periode als kind, jongere of jongvolwassenen 
meemaakten, over hun ervaringen. 
9 braillebanden. Boeknummer: 45789. 

2: Gezondheid  

Gor Khatchikyan. De coronacrisis: verhalen van de frontlinie. Persoonlijke 
ervaringen van een ziekenhuisarts tijdens de coronapandemie in 2020.  
7 braillebanden. Boeknummer: 45814. 
 
Hans Carpay. Migraine is geen hoofdpijn. Onderzoek naar de genetische ziekte 
van het brein: de misverstanden, de complexiteit en de diverse behandelmethoden. 
5 braillebanden. Boeknummer: 45851. 
 
Leen Van Rij. Natuurlijke Analyse: ander zicht op gezondheid. Verschillende 
behandelmethoden (meditatie, (familie-)opstellingen, kristaltherapie en energiewerk), 
voor het behandelen van chronische aandoeningen, worden middels vragen en/of 
een dialoog behandeld. 
7 braillebanden. Boeknummer: 45825. 
 
Roy Martina. Emotioneel evenwicht: van hard werken naar moeiteloosheid: het 
pad naar innerlijke vrede en heling. Wordt gevolgd door: Diepzielduiken. 
Praktische aanwijzingen om emotioneel in balans te komen via allerlei methoden als 
meditatie, en oefeningen voor chakra's. 
20 braillebanden. Boeknummer: 45847. 
 
Roy Martina. Diepzielduiken: het pad naar innerlijke vrede en heling, gevolgd 
door de kunst van jezelf te zijn: ultieme moeiteloosheid. Vervolg op: Emotioneel 
evenwicht. Diepzielduiken onthult de geheimen van de ziel, maakt duidelijk waarom 
we allemaal aan zielenpijn lijden en laat zien wat je kunt doen om jezelf van deze pijn 
te helen. 
21 braillebanden. Boeknummer: 45841. 
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Marlies Koers. Dagboek van een verloskundige. Verzameling blogs over het werk 
dat verloskundigen dag en nacht uitoefenen en een kijkje in de gedachten en 
belevenissen van de auteur. 14 braillebanden. Boeknummer: 45792. 

3: Huishouden  

Christel Krukkert. Christels knuffels: beesten met broeken, jassen, jurken en 
truien. Werkbeschrijvingen voor het haken van acht knuffeldieren met bijbehorende 
kledingstukken. 
3 braillebanden. Boeknummer: 45816.  

4: Kunst en vrije tijd 

Marcel Langedijk. Najib: de biografie. Beschrijving van het leven en werk van de 
cabaretier (1971) van Marokkaanse komaf. 11 braillebanden. Boeknummer: 45817. 

5: Landen, volkeren en reizen 

Abdelkader Benali. Reizigers van een nieuwe tijd: Jan Janszoon, een 
Nederlandse piraat in Marokkaanse dienst. Reizigers van een nieuwe tijd is een 
ode aan grensgangers zoals Jan Janszoon, die onderdeel werden van de 
Marokkaanse cultuur en ons nieuwe vormen van burgerschap tonen. Wat vertellen 
deze historische reizigers ons over de tijd waarin we leven? 
3 braillebanden. Boeknummer: 45837. 
 
Paulien Cornelisse. Japan in honderd kleine stukjes. Bundel met honderd 
humoristisch beschreven observaties van opmerkelijke fenomenen uit de Japanse 
cultuur. 
6 braillebanden. Boeknummer: 45804. 

6: Maatschappij  

Beatrijs Ritsema. Moderne etiquette: antwoord op (bijna) alle vragen over hoe 
het hoort of juist niet. Diverse protocollen voor sociale omgangsvormen worden 
ingepast in officiële gedragsregels voor intermenselijke contacten anno nu. 
21 braillebanden. Boeknummer: 45799. 

7: Natuur, planten en dieren  

Stefano Mancuso. Briljant groen: de intelligentie van planten. Historisch-
wetenschappelijke beschouwing over de veranderende positie van planten in het 
geheel van alle levende organismen door hun vaardigheden en intelligentie. 
9 braillebanden. Boeknummer: 45840. 
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8: Politiek 

Jeroen De Ridder. Doen, durven of de waarheid?: democratie in digitale tijden. 
Bundel met 15 wetenschappelijke essays over publiek debat en consensusvorming 
in de Nederlandse democratie, vaccineren tegen nepnieuws, leugendetectie, 
algoritmen en autonomie. 
16 braillebanden. Boeknummer: 45827. 
 
Peter De Waard. Order, order!: Brexit of het verhaal van een politieke soap. 
Journalistieke reportage over de oorzaken van de uitslag van het Brexitreferendum in 
het Verenigd Koninkrijk en de huidige politieke situatie in dat land. 
14 braillebanden. Boeknummer: 45801. 
 
Jung H. Pak. Hoe je Kim Jong-un wordt: een voormalige CIA-medewerkster 
beschrijft Noord-Korea's raadselachtige leider. Biografie van de Noord-
Koreaanse dictator Kim Jong-un (geboren in 1984; aan de macht sedert 2011). 
23 braillebanden. Boeknummer: 45853. 

9: Psychologie 

Pep Degens. Liefde in tijden van scheiden: over de kunst van het onderuitgaan 
en weer opkrabbelen. Persoonlijke ervaringen van de auteur en ervaringen van 
anderen met echtscheidingen worden volgens zijn vijf fasen van het 
scheidingsproces beschreven.  
7 braillebanden. Boeknummer: 45797. 

10: Religie en spiritualiteit  

Jolande Bijl. Gods hart voor vrouwen. Hoe zit het met vrouwen in de kerk, mogen 
ze spreken of niet? In sommige kerken mag het wel, maar Paulus zegt toch duidelijk 
in zijn brieven dat vrouwen moeten zwijgen? Kunnen we dat zomaar negeren? Met 
die vragen gingen we in de Bijbel op zoek naar Gods hart voor vrouwen. 
4 braillebanden. Boeknummer: 45815. 

11: Sport  

Maarten Van der Weijden. Beter. Autobiografie van de Nederlandse Olympisch 
zwemkampioen (1981) waarin hij behalve over zijn sportsuccessen ook vertelt over 
zijn genezing van acute lymfatische leukemie. 
12 braillebanden. Boeknummer: 45819. 


