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Deel 1: Romans 

1: Autobiografische romans 

Juan Gabriel Vásquez. 
De vorm van ruïnes. 
Vertaald uit het Spaans. De zoektocht naar de ware toedracht rond twee politieke moorden 
die de Colombiaanse geschiedenis van de twintigste eeuw hebben bepaald. 
Speelduur: 19:25. Boeknummer: 25782. 
 
Marcel Pagnol. 
De gloriedagen van mijn vader : herinneringen aan mijn kindertijd. 



Vertaald uit het Frans. Beschrijving van de jeugd van de auteur (1895-1974) in de zomer van 
1903. Het gezin Pagnol is op vakantie in de Provence. De achtjarige Marcel is meteen 
verliefd op deze prachtige omgeving. 
Speelduur: 5:39. Boeknummer: 25848. 

2: Detectives 

Lisa Gardner. 
Vind haar. 
Vertaald uit het Engels. Een rechercheur, werkzaam bij de politie in Boston, moet samen met 
haar team de zaak rond een getraumatiseerde jonge vrouw die voor de tweede maal 
gekidnapt is, als ook de vermissing van drie vrouwen oplossen. 
Speelduur: 14:15. Boeknummer: 25799. 

 
Donna Leon. 
Ik aanbid je. 
Vertaald uit het Engels. De Venetiaanse politiecommissaris Brunetti krijgt te maken met de 
zaak van een bekende operazangeres, die zich bedreigd voelt door een stalker. 
Speelduur: 9:40. Boeknummer: 25807. 

3: Dierenverhalen 

André Alexis. 
Vijftien honden : een apoloog. 
Vertaald uit het Engels. Een groep van vijftien honden krijgt de gave van menselijke 
intelligentie en vormt een zwervende roedel, maar al spoedig ontstaan de conflicten wanneer 
sommige honden weer terug willen naar hun primitieve leven. 
Speelduur: 6:36. Boeknummer: 25119. 
 
Heidi Swerts. 
Als ik een dagje God kon zijn…: pakkende verhalen uit mijn hondenasiel. 
Heidi Swerts runt een van de bekendste dierenasielen van het land. Dag in dag uit zet zij 
zich in voor de verzorging van de meest verwaarloosde buldogs, voor wie ze onverdroten 
een nieuw gouden mandje zoekt. 
Speelduur: 2:51. Boeknummer: 25482. 

4: Erotische romans 

Sylvia Day. 
Passie voor het spel. 
Vertaald uit het Engels. Een piraat en een 26-jarige vrouw, allebei berucht om hun goede 
looks en slechte reputatie en beiden met motieven om de ander te verleiden en te misleiden, 
spelen een spel van aantrekken en afstoten waarbij de wederzijdse aantrekkingskracht en 
lust groot zijn. 
Speelduur: 9:52. Boeknummer: 25708. 
 
Sophie Andresky. 
Vogelvrij. 
Vertaald uit het Duits. Een vrouw vertelt tijdens een etentje zeer openhartig over haar 
seksuele escapades met de aanzittenden. 
Speelduur: 6:40. Boeknummer: 25798. 



5: Historische romans 

Douglas Jackson. 
Wreker van Rome. 
Vertaald uit het Engels. Derde deel in de reeks ‘Valerius Verrens’. Valerius Verrens krijgt de 
opdracht van de gestoorde keizer Nero zich tegen een man te keren voor wie hij slechts 
bewondering koestert. 
Speelduur: 15:17. Boeknummer: 25808. 
 
Conn Iggulden. 
Het verbond. 
Tweede deel in de reeks: ‘De rozenoorlogen’. Als de zieke koning Hendrik VI afwezig is, 
proberen anderen in het Engeland van de 15e eeuw zijn macht te verzwakken. 
Speelduur: 16:08. Boeknummer: 25809. 
 
Elizabeth Massie. 
Versailles, de droom van een koning. 
Vertaald uit het Engels. Roman gebaseerd op de gelijknamige BBC-serie. Ondanks verraad, 
complotten en bloedige oorlogen weet koning Lodewijk XIV van Frankrijk zijn droom, om het 
jachtslot van zijn vader in Versailles uit te breiden tot een immens kasteel, te verwezenlijken. 
Speelduur: 14:44. Boeknummer: 25826. 

6: Humoristische romans 

Fausto Brizzi. 
Mijn 2e leven : een waargebeurd verhaal, helaas. 
Vertaald uit het Italiaans. Een jonge Italiaanse regisseur eet en leeft als een carnivoor annex 
levensgenieter als hij een vrouw ontmoet die overtuigd veganiste is en op wie hij indruk wil 
maken. 
Speelduur: 4:24. Boeknummer: 25786. 
 
Susan Juby. 
Het kippencollectief. 
Vertaald uit het Engels. De levenslustige Prudence uit New York erft een noodlijdende 
boerderij in Canada en besluit er een ecofarm te beginnen. 
Speelduur: 10:12. Boeknummer: 25825. 

7: Romans die niet onder één noemer te vangen zijn 

Giorgio Falco. 
De tweeling H. 
Vertaald uit het Italiaans. Door het opkomend nazisme kan de vader van de tweeling Helga 
en Hilde in Beieren opklimmen op de maatschappelijke ladder. 
Speelduur: 15:04. Boeknummer: 25784. 
 
Marlon James. 
Een beknopte geschiedenis van zeven moorden. 
Bekroond met de Man Booker Prize. Vertaald uit het Engels. De reggae-zanger Bob Marley 
lijkt een speelbal te zijn van politici en criminelen op Jamaica. 
Speelduur: 26:09. Boeknummer: 25789. 
 
Lisa Hall. 



Tussen jou en mij. 
Vertaald uit het Engels. Zo op het oog hebben ze het perfect voor elkaar: ze zijn jong, 
gezond en aantrekkelijk en hebben een prachtige dochter. Ze verdienen goed, wonen in een 
heerlijk huis en rijden in een mooie auto. De realiteit is echter anders. Want als de ene 
partner obsessief jaloers en overheersend blijkt te zijn, verandert huiselijk geluk al gauw in 
huiselijk geweld... 
Speelduur: 9:12. Boeknummer: 25791. 
 
Simona Sparaco. 
Verstrengeling. 
Vertaald uit het Italiaans. Een getrouwde vrouw schrijft een boek en haar redacteur in Rome 
blijkt de afstandelijke natuurkundige te zijn met wie ze vroeger een relatie had. 
Speelduur: 12:01. Boeknummer: 25792. 
 
Claudio Magris. 
Het museum van oorlog. 
Vertaald uit het Italiaans. Als een verzamelaar van oorlogstuig tijdens de oprichting van een 
museum onder verdachte omstandigheden overlijdt, gaat de nieuwe projectleidster op zoek 
naar zijn verdwenen notitieboeken die de namen zouden bevatten van collaborateurs en 
beulen van het plaatselijke concentratiekamp. 
Speelduur: 12:58. Boeknummer: 25793. 
 
Vincent Merckx. 
De man die niet schoot. 
Er ontstaat totale ontwrichting in Antwerpen nadat een dader een niet-aanslag pleegt zonder 
te schieten. 
Speelduur: 7:04. Boeknummer: 25797. 
 
Richard Russo. 
Allemans gek. 
Vertaald uit het Engels. Enkele personages uit het Amerikaanse plaatsje North Bath worden 
gevolgd in hun zoektocht in het leven; ze hebben elk een goed hart maar een slecht 
zelfbeeld. 
Speelduur: 19:50. Boeknummer: 25801. 
 
John-Alexander Janssen. 
Een verhaal uit de Zonnestad. 
Als een student in Damascus het meisje van zijn dromen ziet, volgt hij haar en raakt in de 
ban van haar en haar familie. 
Speelduur: 5:45. Boeknummer: 25802. 
 
Herman Brusselmans. 
Guggenheimer koopt een neger. 
De steenrijke Guggenheimer koopt een voetbalclub en maakt die succesvol door een zwarte 
speler aan te kopen. 
Speelduur: 13:56. Boeknummer: 25810. 
 
Michael Chabon. 
Maangloed. 
Vertaald uit het Engels. Een man vertelt op zijn sterfbed aan zijn kleinzoon over zijn leven 
tijdens en na de Tweede Wereldoorlog die in verschillende opzichten zijn leven heeft 
getekend. 
Speelduur: 16:31. Boeknummer: 25813. 
 
Ali Bader. 



De wolkenmuzikant. 
Vertaald uit het Arabisch. Een Iraakse muzikant loopt als vluchteling in België tegen dezelfde 
problemen aan als in zijn geboorteland. 
Speelduur: 3:40. Boeknummer: 25818. 
 
Maja Wolny. 
Zwarte bladeren. 
Vertaald uit het Pools. Julia, een jonge Poolse communiste van Joodse komaf die in Brussel 
is neergestreken, studeert fotografie en droomt van een loopbaan als fotojournalist. Op een 
dag krijgt ze een professioneel fototoestel. Vanaf dat moment wordt Julia getuige van de 
turbulente gebeurtenissen die het Europa van de jaren 1940 in een vernietigende 
maalstroom storten. 
Speelduur: 10:53. Boeknummer: 25828. 
 
Tomas Espedal. 
Tussen april en september : (aantekeningen). 
Bekroond met de Gyldendalprisen en de Kritikerprisen. 
Vertaald uit het Noors. Nadat zowel de moeder als de ex-vrouw van een schrijver zijn 
overleden, probeert hij voor zijn puberdochter de plaats van haar moeder in te nemen en 
zoekt daarvoor houvast in de band die hij had met zijn eigen moeder. 
Speelduur: 5:14. Boeknummer: 25842. 
 
Yusuf Atilgan. 
Hotel Moederland. 
Vertaald uit het Turks. De beheerder van een ietwat verlopen hotel in een onbestemd stadje 
raakt in de ban van een anonieme vrouwelijke gast, verliest langzaam maar zeker zijn 
verstand en menselijke waardigheid en laat zijn leven eindigen in een catastrofe. 
Speelduur: 6:43. Boeknummer: 25852. 
 
Valerie Eyckmans. 
Het belang van schoon ondergoed. 
Als Sam, die doel noch zin in het leven heeft, van een bier fiets valt en in het ziekenhuis 
belandt, leert hij Missy kennen, die vrolijk vecht tegen kanker. Hoewel ze aan de oppervlakte 
in alles tegenpolen zijn, zoeken ze koortsachtig houvast bij elkaar, elk om andere redenen. 
Speelduur: 5:06. Boeknummer: 25855. 

8: Romantische boeken 

Bella Andre. 
Een gestolen kus. 
Vertaald uit het Engels. Tijdens de voorbereidingen voor het kerstfeest herleeft Mary Sullivan 
haar stormachtige romance met haar geliefde Jack. 
Speelduur: 7:57. Boeknummer: 25783. 
 
Erica James. 
Een onverwachte wending. 
Vertaald uit het Engels. In een modern Engels verzorgingstehuis ontmoet Lizzie, die een 
moeilijke periode in haar leven meemaakt, een oude vrouw die door verhalen over haar 
verleden te vertellen Lizzie weer hoop op betere tijden geeft. 
Speelduur: 14:39. Boeknummer: 25785. 
 
Sophie Kinsella. 
Mijn niet zo perfecte leven. 



Vertaald uit het Engels. Het hippe leven in Londen herbergt naast mooie dingen ook 
valkuilen en onverwachte wendingen voor een jonge vrouw uit Somerset. 
Speelduur: 16:21. Boeknummer: 25814. 
 
Stephanie Laurens. 
Speling van het lot. 
Vertaald uit het Engels. Angelica Cynster, een Engelse jonge vrouw, wil het hart van een 
Schotse graaf veroveren, maar hij wil haar alleen trouwen om de duistere plannen van zijn 
moeder te voorkomen. 
Speelduur: 18:25. Boeknummer: 25820. 

9: Sociale romans 

Lamia Berrada-Berca. 
Kant en het rode jurkje. 
Vertaald uit het Frans. Een rood jurkje in een etalage verleidt een jonge vrouw in boerka. 
Speelduur: 2:36. Boeknummer: 25491. 
 
Smith Henderson. 
Montana. 
Vertaald uit het Engels. Als een sociaal werker in Montana wordt geconfronteerd met de 
ondervoede zoon van een anarchist die alle hulp afwijst, probeert hij toch met deze vader 
contact te leggen om diens zoon te kunnen helpen. 
Speelduur: 19:16. Boeknummer: 25485. 

10: Theaterteksten 

David Van Reybrouck. 
Para. 
Theatermonoloog waarin een Belgische militair terugkijkt op de humanitaire missie in 
Somalië (1992-1993). 
Speelduur: 1:40. Boeknummer: 25523. 
 
Stefan Hertmans. 
Antigone in Molenbeek. 
Het prangende relaas van een jonge vrouw, de zus van een zelfmoordterrorist, die op zoek 
gaat naar haar dode broer. Zij wil niets liever dan hem kunnen begraven, maar dat blijkt 
onmogelijk. 
Speelduur: 0:59. Boeknummer: 25594. 

11: Thrillers 

Chanette Paul. 
Offerlam. 
Vertaald uit het Afrikaans. Vormt samen met Offerande (deel 2) een tweeluik. Als Caz Colijn 
in Zuid-Afrika door haar zus wordt gebeld omdat moeder op sterven ligt, gaat Caz met 
tegenzin naar Gent terwijl de Gentse professor Luc De Reu wordt overgehaald zijn zieke 
stiefmoeder te bezoeken. Voor beiden begint een zoektocht naar het verleden. 
Speelduur: 18:19. Boeknummer: 25781. 
 
Iain Levison. 
De gedachtelezer. 



Vertaald uit het Engels. Een Amerikaanse politieman die opeens gedachten van anderen kan 
lezen, komt daardoor in een moeilijke situatie terecht. 
Speelduur: 7:54. Boeknummer: 25790. 
 
Sandra Paul. 
Moordspel. 
Een man ontvoert een meisje om samen met haar dood te gaan en kruist het pad van een 
wijkagent met een doodswens. 
Speelduur: 12:23. Boeknummer: 25794. 
 
Ali Land. 
Goed of slecht. 
Vertaald uit het Engels. De 15-jarige dochter van een seriemoordenares wordt 
ondergebracht bij een pleeggezin in Londen. Langzaam wordt duidelijk wat ze heeft 
meegemaakt. 
Speelduur: 10:14. Boeknummer: 25821. 
 
Paul Jacobs. 
De moordenaarsclub. 
Nadat Thomas Breens tijdens zijn inwijdingsceremonie bij een exclusieve vereniging van 
misdaadschrijvers getuige is van een echte moord, wordt hij kort daarop zelf met de dood 
bedreigd. 
Speelduur: 13:00. Boeknummer: 25837. 
 
Samantha King. 
Het dilemma. 
Vertaald uit het Engels. Het leven van Madeleine staat in het teken van haar kinderen, ze 
zou zelfs voor hen willen sterven. Maar op de ochtend van de tiende verjaardag van haar 
tweeling wordt haar liefde op de proef gesteld. Een moordenaar dringt hun huis binnen en 
stelt haar voor een verschrikkelijk dilemma: welk kind blijft leven en welk kind zal sterven? 
Speelduur: 9:56. Boeknummer: 25843. 
 
Arnaldur Indridason. 
Operatie Napoleon. 
Vertaald uit het IJslands. Als het Amerikaanse leger op IJsland een zoektocht opzet naar een 
in de Tweede Wereldoorlog neergestort Duits gevechtsvliegtuig, is dat met veel 
geheimzinnigheid omgeven en verdwijnt een jongen die op de operatie was gestuit. 
Speelduur: 10:39. Boeknummer: 25853. 

12: Verhalen 

Stuart Evers. 
Het zit in de familie. 
Vertaald uit het Engels. Twaalf verhalen over onder meer ouder-kind relaties. 
Speelduur: 7:57. Boeknummer: 25662. 
 
Grace Paley. 
Langeafstandloopster en andere verhalen. 
Vertaald uit het Engels. Korte verhalen die zich afspelen in de buitenwijken van New York in 
de jaren zestig en zeventig van de 20e eeuw. 
Speelduur: 5:24:08. Boeknummer: 25723. 

13: Waargebeurd 



Andrea Claudia Hoffmann. 
Ze kwamen op motorfietsen : ontsnapt aan Boko Haram. 
Vertaald uit het Duits. Autobiografisch relaas van een jonge, christelijke Nigeriaanse vrouw 
die werd ontvoerd door Boko Haram en samen met lotgenoten allerlei beproevingen en 
wreedheden moest ondergaan om te kunnen overleven. 
Speelduur: 8:17. Boeknummer: 25670. 
 
Aline Bauwens. 
Een tweede kans : leven na een celstraf. 
Twee ex-gevangenen en hun familieleden vertellen over de gevolgen van de misdaad en 
over hun emoties. Verhaal in gemakkelijke woorden en korte zinnen. 
Speelduur: 0:48. Boeknummer: 25779. 
 
Piedad Bonnett. 
Wat geen naam heeft. 
Vertaald uit het Spaans. Een moeder schrijft over het leven en de zelfdoding van haar zoon, 
die leed aan schizofrenie. 
Speelduur: 3:42. Boeknummer: 25845. 

14: Boeken voor jongvolwassenen 

Marco Kunst. 
Kroonsz. 
Amsterdam, 1670. Wessel Kroonsz wordt betrokken bij een belangrijk maar levensgevaarlijk 
onderzoek van zijn vader, die arts is. Eeuwen later, in 2013, ontmoet Pink een mysterieuze 
jongen. Hij heet Wessel Kroonsz. Wat wil hij van haar? 
Speelduur: 10:31. Boeknummer: 25756. 
 
Mark Haddon. 
Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht. 
Bekroond met de Whitbread Novel Award en de Zilveren Zoen. Vertaald uit het Engels. De 
15-jarige Christopher is autistisch en leeft in een beperkt, veilig wereldje. Nadat de hond van 
de buurvrouw vermoord is, onderneemt hij een speurtocht die zijn leven op zijn kop zal 
zetten.  
Speelduur: 6:40. Boeknummer: 25757. 
 
Jan De Leeuw. 
Babel. 
Alice woont in de toren van Babel. Door een aanslag kan ze zich niet bewegen. Op een dag 
verschijnt Naomi, waardoor haar wereld groter wordt, maar ook gevaarlijker. Want wie is 
deze Naomi? 
Speelduur: 12:22. Boeknummer: 25812. 
 
Ontwikkelingsromans 
Jowi Schmitz. 
Weg. 
Bekroond met de Grote Jongerenliteratuurprijs. De veertienjarige Anna loopt weg uit het 
opvanghuis dat haar ouders runnen. Al liftend gaat ze op zoek naar de ultieme vrijheid. Maar 
kan het leven haar die bieden? 
Speelduur: 5:51. Boeknummer: 25803. 
 
Romantisch boek 
Nicola Yoon. 
De zon is ook een ster. 



Vertaald uit het Engels. De wegen van Natasha en Daniel (allebei ca. 18 jaar, afwisselend ik-
figuur) kruisen elkaar in New York op de dag dat Natasha zal worden uitgezet naar Jamaica. 
Daniel probeert haar ervan te overtuigen dat ze een gezamenlijke toekomst hebben. 
Speelduur: 7:29. Boeknummer: 25800. 
 
Sciencefiction 
Gena Showalter. 
Eerste leven. 
Vertaald uit het Engels. De zeventienjarige Ten kan niet kiezen of ze in een volgend leven in 
het gelukzalige Myriad of rechtvaardige Troika wil leven. Daarom is ze een Unsigned en 
laten haar ouders haar in een gruwelijk tehuis plaatsen. 
Speelduur: 21:06. Boeknummer: 25815. 

Deel 2: Informatieve boeken 

1: Drugs 

Raf Sauviller. 
Borgerokko maffia : Marokkaanse drugsmisdaad in Antwerpen. 
Journalistieke reportage van een Humo-journalist over de opkomst van de drugscriminaliteit 
door Marokkanen in Borgerhout. 
Speelduur: 6:30. Boeknummer: 25795. 

2: Eten 

Sandra Bekkari. 
Nooit meer diëten. Deel 2, Nog meer gezonde recepten voor de hele familie. 
In dit tweede deel ligt de focust vooral op de moeilijke momenten, waarop de verleiding 
genadeloos toeslaat. Wat met een periode van stress op het werk of in je privé, waardoor die 
goede voornemens te veel ruimte lijken te nemen in je overvolle hoofd? Wat doe je op 
feestjes, als 'nee' zeggen haast onmogelijk lijkt? Op deze en veel meer vragen wordt een 
duidelijk antwoord gegeven, aan de hand van praktische tips en handige dagschema's. Met 
opnieuw 60 lekkere en makkelijke recepten (inclusief meeneemlunchen!) voor de hele 
familie. 
Speelduur: 3:17. Boeknummer: 25851. 

3: Gezondheid 

Suzanne Leisegang 
Slaapwel, lieve vriendin 
“Zullen we elkaars voorbeeld zijn in overleven? Zullen we elkaar steunen op het moment dat 
de andere het even niet meer weet? Zullen we elkaar troosten? Samen wenen mag ook. 
Maar lachen - zullen we vooral blijven lachen? Om de absurditeit van een 'fucking' ziekte die 
ons kaal zal plukken? Lachen om alles wat belachelijk onbelangrijk is?” Susanne en Carine 
zijn twee vriendinnen die beiden, ongeveer tegelijkertijd, te horen krijgen dat voor de derde 
keer kanker hun lijf teistert. Een verpletterend verdict. Susanne schrijft elke avond naar 
Carine. Een fijn gedicht, een aantal woorden troost, zinnen die zinderen van vriendschap. 
Susanne en Carine kunnen niet gaan slapen zonder dit avondritueel. Van oktober tot juni, 
van herfst tot zomer. Susanne stopt met schrijven op de dag dat Carine overlijdt. ‘Slaapwel, 
lieve vriendin’, bundelt deze teksten. Carine en Susanne besloten om hun avondlijke 
briefconversatie te delen met al hun lotgenoten. Ze wilde zo graag dat ook anderen zich 
zouden kunnen onderdompelen in het warme bad van troost en vriendschap. 



Speelduur: 6:17. Boeknummer: 25550 
 
Sofie Mulders. 
Topdokters: tot op het bot. 
Ze werken op het snijpunt van leven en dood. Ze hebben ons leven in handen. Er zijn of er 
niet zijn, het is de meest ultieme grens. Twaalf topdokters vertellen in dit boek over die 
grens. Over hun eigen hart en lijf. Over de ethische dilemma's waarmee ze dagelijks 
geconfronteerd worden. Over hun werk dus, dat tegelijk hun leven is. 
Speelduur: 9:56. Boeknummer: 25834. 
 
Saartje Vandendriessche. 
Altijd energie: nooit meer moe en futloos: hoe doe je dat? 
Verklaringen en oplossingen van energieproblemen, behandeld door de bekende Vlaamse 
televisiepresentatrice. 
Speelduur: 6:40. Boeknummer: 25839. 
 
Martine Prenen. 
Menopower: energiek en vol kracht door de menopauze. 
Alle informatie over de menopauze, gebundeld in één boek. Met praktische tips en 
oefeningen, aangevuld met adviezen van experts en artsen. 
Speelduur: 5:14. Boeknummer: 25844. 

4: Kunst 

Willem Jan Verlinden. 
De zussen Van Gogh. 
Reconstructie van het leven van de drie zussen van Vincent van Gogh aan de hand van de 
vele brieven die door de familie Van Gogh zijn geschreven, aangevuld met een goed beeld 
van de tijd waarin zij leefden. 
Speelduur: 9:15. Boeknummer: 25817. 

5: Literatuur 

Rudi Meulemans. 
Voorbij de grenzen : een reis door een verborgen schrijversleven. 
Een fascinerende en persoonlijke zoektocht naar een verborgen schrijversleven in Amerika. 
Speelduur: 10:48. Boeknummer: 25811. 

6: Natuur 

Jan Terlouw. 
Natuurlijk. 
De natuur is in gevaar. De klimaatverandering is een feit. Het is niet te laat, maar het is wel 
de hoogste tijd voor drastische maatregelen. 'Natuurlijk' is een ode aan de natuur en vurig 
pleidooi om de aarde in betere staat achter te laten voor volgende generaties. 
Speelduur: 1:30. Boeknummer: 25804. 

7: Opvoeding en onderwijs 

Marijke Libert. 
Ben ik een goede moeder? : 100 vrouwen over de belangrijkste vraag in hun leven. 



Interviews met honderd Belgische vrouwen over hun ervaringen met het moederschap. 
Speelduur: 12:03. Boeknummer: 25836. 

8: Politiek 

Jules Gheude. 
Waals testament: ongemakkelijke waarheden over de toekomst van België. 
In dit boek stelt de de Waalse essayist Jules Gheude het volgende voor: een onafhankelijk 
Vlaanderen, Brussel als stadstaat en Wallonië dat zich aan Frankrijk hecht, met een speciaal 
statuut.  
Speelduur: 3:00. Boeknummer: 25823. 

9: Religie 

Anselm Grün. 
Open je ogen : meditaties over de ik ben-woorden van Jezus. 
Anselm Grün en Clemens Bittlinger bezinnen zich op de zeven 'ik ben'-woorden uit het 
Johannesevangelie. In deze woorden ontmoet Jezus ons en wij hem in alledaagse dingen: 
water, brood, de wijnstok. Bij iedere overweging is ook de bijbeltekst (in de Nieuwe 
Bijbelvertaling) opgenomen. 
Speelduur: 2:43. Boeknummer: 25824. 

10: Ruimtevaart 

Margot Lee Shetterly. 
Hidden figures. 
Levensgeschiedenis van vier zwarte Amerikaanse vrouwen, die voor NASA berekeningen 
uitvoerden die de ruimte-expedities naar de maan mogelijk maakten. 
Speelduur: 10:33. Boeknummer: 25816. 


