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Waargebeurd 

Waargebeurde verhalen zijn vaak de belevenissen van een auteur, maar soms ook geschreven door een 

ghostwriter, in opdracht van iemand die zijn verhaal kwijt wil. 

Laatst bijgewerkt op 26/12/15. 

Websites 

Waargebeurd - Winob  

http://westvlaanderen.bibliotheek.be/?q=format:boek%20AND%20type:fictie%20AND%20language:Nederl

ands%20AND%20age:volwassenen%20AND%20genre:waargebeurd  

Lijst met Nederlandstalige waargebeurde verhalen uit de collectie van de West-Vlaamse openbare 

bibliotheken.  

Je kunt de zoekresultaten verder verfijnen door in de linkerkolom op de gewenste categorieën te klikken. 

Lezers Tippen Lezers  

http://www.lezerstippenlezers.be/Default.aspx?GenreID=58  

Op deze website vind je een lijst met waargebeurde verhalen, gebaseerd op de leestips van andere lezers. 

Lezers Tippen Lezers is een project van Iedereen Leest om de leescultuur te bevorderen. 

Waargebeurde verhalen  

http://www.nnbh.com/nurpage.cgi?nur=402  

Website van een Nederlandse boekhandel. Je vindt er een lijst met recente waargebeurde verhalen. Bij elke 

titel zie je de cover en de korte inhoud van het verhaal. De site geeft ook suggesties: 'wie dit kocht, was ook 

geïnteresseerd in...' 

Waargebeurde Verhalen - Cosmox.be  

http://www.cosmox.be/boeken/roman-literatuur/waargebeurde-verhalen/1  

Website van de online boekhandel cosmox.be. Hier vind je een lijst met de nieuwste waargebeurde 

verhalen. 

Boeken > Roman & Literatuur > Waargebeurde Verhalen - Eci  

http://www.eci.be/boeken/roman-literatuur/waargebeurde-verhalen  

Website van de online boekwinkel van Eci. Hier vind je een lijst van de nieuwste waargebeurde verhalen. 
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Inleiding 

Waargebeurde verhalen die in romanvorm worden gegoten en/of worden verfilmd zijn er van alle tijden. 

Omdat het een van de meest gevraagde genres in onze bibliotheek is houden we er aan jullie eens een lijst 

aan te bieden van de waargebeurde verhalen van de laatste jaren (romans voor de volwassenen van de 

laatste twee jaar, jeugdboeken en speelfilms van de laatste tien jaar). 

 

Oudere romans en films vind je door gewoon in de catalogus “waargebeurd” in te typen  

Jeugdboeken 

Vanaf 3 jaar (Prentenboeken) 

Mijn naam is Bob (James Bowen, 2014) 

Jeugd Prentenboeken 3+ (roze) : BO 

De roodharige kat Bob vertelt hoe hij, op zoek naar een nieuw thuis, bij de straatmuzikant 

James terecht komt. Prentenboek over het waargebeurde verhaal van Bob en James, met 

grote waterverfillustraties. Vanaf ca. 4 t/m 6 jaar. 

Een voetbal voor de vrede (Géraldine Elschner, 2015) 

Jeugd Prentenboeken 3+ (roze) : EL 

Leo (ik-figuur) gaat met zijn vader naar de plek, waar zijn overgrootvader in de oorlog 

(1914) heeft gevochten. Op kerstavond was het even vrede en speelden ze een potje 

voetbal. Prentenboek met sfeervolle kleurenillustraties. Vanaf ca. 7 t/m 9 jaar 

De geheime school: een echt gebeurd verhaal uit Afghanistan (Jeannette Winter, 2011) 

Jeugd Prentenboeken 3+ (roze) : WI 

Waargebeurd verhaal waarin Nasreen niet meer wil praten, sinds de soldaten haar vader 

meenamen. Haar oma brengt haar naar een geheime school voor meisjes in de hoop dat 

Nasreen weer vrolijk wordt. Prentenboek met omkaderde acrylschilderingen in kleur. 

Vanaf ca. 7 jaar. 

Vanaf 6 jaar (blauw) 

De gouden kooi, of het waargebeurde verhaal van de bloedprinses (Anna Catagnoli, 

2014) 

Jeugd : Boeken 6+ (blauw) : CA 

Verwende prinses Valentina wil alle bijzondere vogels bezitten. Als haar dienaars de 

verkeerde vogel brengen, worden ze onthoofd. Dan droomt Valentina van een 

buitengewone sprekende vogel. Die moet ze hebben. Groot prentenboek met bijzondere, kunstzinnige 

kleurenillustraties. Vanaf ca. 7 jaar. 
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Kijk, de vogel zingt (Bente Jonker, 2013) 

Jeugd : Boeken 6+ (blauw) : JO 

Jet heeft een zusje gekregen. Daar is ze heel blij mee. Maar dan blijkt dat Keet niet kan 

horen. Papa en mama zijn erg bezorgd. Keet moet naar de dokter en veel testen doen. Vanaf 

ca. 5 jaar. 

Duizend kraanvogels (Jusith Loske, 2011) 

Jeugd : Boeken 6+ (blauw) : LO 

De poes (ik-figuur) van het meisje Sadako vertelt haar levensverhaal. Op tweee͏̈nhalfjarige 

leeftijd overleeft Sadako de atoomaanval op Hiroshima, maar tien jaar later overlijdt ze 

alsnog aan de gevolgen ervan. Prentenboek met paginagrote kunstzinnige 

kleurenillustraties. Vanaf ca. 6 jaar. 

Vanaf 9 jaar (geel) 

Reeks Rariteiten (Guy Didelez en Frank Pollet) 

     

1. Megacoole dierenverhalen (2010) 

2. Megabangelijke mobiele verhalen (2010) 

3. Boeven en blunders (Guy Didelez, 2011) 

4. Rotjong en snotjong (2011) 

5. Muizen & monsters (2012) 

Guy Didelez en Frank Pollet hebben de smaak van de bijzonder bizarre verhalen goed te pakken. Ze 

verzamelden soms erg grappige, maar steeds waargebeurde verhalen in deze pockets. 

Het Van Erschreve familiegeheim (Hilde E. Gerard, 2014) 

Jeugd : Boeken 9+ (geel) : GE 

Als Jonathan (13) een slecht rapport heeft, stuurt zijn vader hem naar het landgoed van 

zijn oudoom Theodoor. Onder streng toezicht van het personeel krijgt Jonathan daar bijles. 

Maar er gebeuren vreemde dingen op het landgoed. Vanaf ca. 11 jaar. 

Eenzaam in de oorlog (Martine Letterie, 2015) 

Jeugd : Boeken 9+ (geel) : LE 

Eddy van Thijn is ziekelijk, maar moet in 1944 toch met zijn moeder naar concentratiekamp 

Westerbork. Het is het begin van een lange reis tussen onderduikadressen. Verhaal 

gebaseerd op de oorlogsherinneringen van de bekende politicus en oud-burgemeester Ed van 

Thijn. Vanaf ca. 11 t/m 14 jaar. 
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Groeten van Leo (Martine Letterie, 2013) 

Jeugd : Boeken 9+ (geel) : LE 

Leo Meijer is joods en wordt samen met zijn ouders vervoerd naar kamp Westerbork. Het 

boek verhaalt over het dagelijkse leven van een zevenjarige jongen in dergelijke 

omstandigheden: het leven in de barakken, jarig zijn in een kamp etc. 

Buiten is het oorlog: Anne Frank en haar wereld (Janny van der Molen, 2013) 

Jeugd : Boeken 9+ (geel) : MO 

Het leven van Anne Frank verteld voor jonge kinderen a.d.h.v. tien thema's: spelen, familie, 

oorlog, maatregelen, angst, dagboek, overleven, verliefd, verraden en verschrikkingen. Van 

haar zorgeloze beginjaren tot het intens verdrietige einde. 

De raadsels van Sam (Edward van de Vendel, 2012) 

Jeugd : Boeken 9+ (geel) : VE 

Kix' berghond Sam wil niets liever dan geaaid worden. Maar soms lijken zijn gedachten 

mijlenver weg, of verdwijnt hij een paar dagen. Op een dag komt Sam niet meer terug. Moet 

Kix op hem wachten, of zal hij een zoekactie beginnen? 

 

Toen kwam Sam (Edward van de Vendel, 2012) 

Jeugd : Boeken 9+ (geel) : VE 

Kix ontfermt zich over de mishandelde hond Sam, maar leeft in vrees dat zijn eigenaar hem 

komt opeisen. Kix riskeert zijn leven om Sam te bevrijden. Dit leidt tot een bloedstollend 

nachtelijk avontuur. 

Vanaf 12 jaar (groen) 

Nelle; de heks van Cruysem (Marc de Bel, 2011) 

Jeugd : Boeken 12+ (groen) : BE 

Nelle en haar tante Clara moeten de eindjes aan elkaar knopen in hun lemen huisje in het 

Hollebeekbos. Ze worden geteisterd door de pest en roversbendes. Men verdenkt Clara 

ervan een heks te zijn en houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk. 

Jules: een verborgen jongen (Andre Boesberg, 2011) 

Jeugd : Boeken 12+ (groen) : BO 

Nieuwe regels maken voor Jules en zijn vriend voelbaar dat ze een moeilijke tijd tegemoet 

gaan. Jules' vader heeft een oproep gekregen om in Duitsland te gaan werken. Hij besluit 

met zijn gezin onder te duiken. Oorlogsrelaas van een ondergedoken jongen van twaalf. 
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Geen weg terug (Pascalle Boerrigter, 2011) 

Jeugd : Boeken 12+ (groen) : BO 

Na eerder toevallig op een pro-ana-website terechtgekomen te zijn, besluit Annemijn 

drastisch te gaan vermageren. Anorexia krijgt haar helemaal in de greep, tot ze er uiteindelijk 

aan sterft. Haar beste vriendin vertelt haar verhaal. Niet waargebeurd, maar de jonge auteur 

overwon wel dezelfde eetstoornis. 

Zuster_Jeanne@godmail.com (Herman van Campenhout, 2010) 

Jeugd : Boeken 12+ (groen) : CA 

In een fictieve mailwisseling vertelt Jeanne hoe haar leven is verlopen. Haar jeugd, haar 

verlangen om naar India te vertrekken als kloosterzuster, haar reis ernaartoe en haar 

daadwerkelijke leven in India, alles wordt in mailvorm vertelt. De auteur stelt vragen en 

zuster Jeanne antwoordt. Tussen de mails staan grijze pagina’s met extra informatie over India, het 

kastenstelsel en over de ‘National Domestic Workers’ Movement’, opgericht door Jeanne. Deze organisatie 

zet zich in voor het verbeteren van leefomstandigheden van meisjes die in het huishouden slavenwerk 

moeten doen. 

Familiegeheim (Caja Cazemier, 2011) 

Jeugd : Boeken 12+ (groen) : CA 

Eva (13) ontmoet op haar opa's begrafenis voor het eerst andere familieleden. Hanneke (80) 

ziet op de begrafenis van haar broer een meisje van 13; zo oud was zij toen ze tijdens WOII 

moest vluchten. Vanaf ca. 10 jaar. 

De jongen die tien concentratiekampen overleefde (Alan Gratz, 2013) 

Jeugd : Boeken 12+ (groen) : GR 

Een dertienjarige jongen wordt in Polen opgepakt door de Duitsers en van kamp naar kamp 

gestuurd. 

 

Vechten tot je een ons weegt: in de ban van anorexia (Milou van der Horst, 2014) 

Femke (ik-figuur) vertelt over haar strijd vanaf haar tiende jaar tegen de eetstoornis anorexia 

nervosa. Gebaseerd op de ervaringen van de auteur. Vanaf ca. 12 t/m 18 jaar. 

 

Vrijheid (Milou van der Horst, 2011) 

Jeugd : Boeken 12+ (groen) : HO 3 /JM 1900 

Femke is goed op weg in haar strijd tegen anorexia, maar gelukkig is ze niet. Zou 

paardentherapie haar kunnen helpen? Gebaseerd op de ervaringen van de jonge auteur. 

Vanaf ca. 12 jaar. 
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Verzet tegen de vijand (Martine Letterie, 2011) 

Jeugd : Boeken 12+ (groen) : LE 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verlaat Toon (17) het seminarie waar hij op zit. Hij raakt 

betrokken bij het verzet tegen de Duitsers. Vanaf ca. 12 jaar. 

 

Het geheim van het vuur (Henning Mankell, 2010) 

Jeugd : Boeken 12+ (groen) : MA 1 

De 12-jarige Sofia uit Mozambique probeert ondanks de onmenselijk grote tegenslagen in 

haar jonge leven, zoals een lichamelijke handicap, met veel moeite toch een toekomst op te 

bouwen. Vanaf ca. 12 jaar. 

Het raadsel van het vuur (Henning Mankell, 2011) 

Jeugd : Boeken 12+ (groen) : MA 2 

De arme Mozambiquaanse familie van Sofia worstelt met gezondheidsproblemen: Sofia heeft 

kunstbenen door een ongeluk met een landmijn en haar zus Rosa hiv. Hun akkers worden 

bedreigd door ondernemers. Sofia wordt verliefd op de maanjongen, maar is hij een droom of 

realiteit? 

Valentine Joe: 15 jaar, oud genoeg om te vechten, te jong om te sterven (Rebecca Stevens, 

2014) 

Jeugd : Boeken 12+ (groen) : MA 2 

Rose (14) reist met haar opa naar Ieper, naar het graf van een oom die sneuvelde tijdens de 

Eerste Wereldoorlog. Op het oorlogskerkhof raakt ze gefascineerd door de jonge soldaat Joe 

Valentine, die op 15-jarige leeftijd overleed. Vanaf ca. 12 jaar. 

Het gestolen huis (Hilda van Stockum, 2013) 

Jeugd : Boeken 12+ (groen) : ST 

Janna is dolenthousiast dat ze de hoofdrol mag spelen in het toneelstuk van de Hitlerjugend, 

de jeugdbeweging waar ze lid van is. Dan hoort ze dat ze gaan verhuizen. In hun prachtige 

nieuwe huis begint Janna zich vragen te stellen. Waarom worden er mensen opgepakt op 

straat? Hoe komen ze aan dit mooie huis 

Meegenomen (Yvonne Vlugt, 2012) 

Jeugd : Boeken 12+ (groen) : VL 

David en Dumi dromen ervan om profvoetballers te worden. Ondanks de hitte en de honger 

oefenen ze iedere dag. Totdat ze op een dag meegenomen worden door soldaten om in de 

oorlog te dienen. 
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De nacht dat alles brandde (Linda Press Wulf, 2010) 

Jeugd : Boeken 12+ (groen) : WU 

Als enige overlevenden van een pogrom in hun Poolse dorp in 1920 reizen de twee zusjes 

Devorah (ik-figuur) en Nechama samen met een joodse weldoener naar Zuid-Afrika, waar 

een nieuw leven op hen wacht. Vanaf ca. 13 jaar. 

Vanaf 15 jaar (rood) 

Doorbraak (Jack Andraka, 2015) 

Jeugd : Boeken 14+ (rood): AN 

Jack (15) vertelt hoe hij na veel onderzoek een methode ontwikkelt om snel, goedkoop en 

vroeg kanker te ontdekken. Met enige zwart-witfoto's. Vanaf ca. 14 jaar. 

 

Ule: ik was 14 in 19814 (Marc de Bel, 2013) 

Jeugd : Boeken 14+ (rood): BE 

In 1914 verlaat het gezin van Ule (14, ik-figuur) huis en haard voor het naderende 

oorlogsgeweld van de Eerste Wereldoorlog. Vier jaar later keren ze terug, berooid en 

verloren, net als het Vlaamse landschap. Vanaf ca. 13 jaar. 

Puur: een boek op basis van getuigenissen van Marie Ooms (Guy Didelez, 2015) 

Jeugd : Boeken 14+ (rood): DI 

Marie (14, ik-figuur) beschrijft haar elfdaagse verblijf in Bulgarije. Samen met haar broertje, 

vader en stiefmoeder gaat ze helpen in een weeshuis met gehandicapte kinderen. Vanaf ca. 

13 jaar. 

De jongen die vliegtuigen jatte (Elise Fontenaille, 2011) 

Jeugd : Boeken 14+ (rood) : FO 

Het waargebeurde verhaal van Colton, alias de Barefoot Bandit, die in en buiten de VS een 

heuse legende is. Hij was pas een jonge tiener toen hij wegliep van huis en de VS onveilig 

maakte. Hij pleegde tal van inbraken en tot zijn buit behoorden auto's, speedboten en drie 

vliegtuigen. De jongen was jarenlang de nachtmerrie van de politie en de FBI, tot hij op 11 juli 2010 op de 

Bahama's tegen de lamp liep. Er stond een beloning van 10.000 dollar op zijn hoofd. 

Een zwarte pyjama (Patricia McCormick, 2014) 

Jeugd : Boeken 14+ (rood): MC 

In de eerste persoon vertelde, in verhaalvorm gegoten, waargebeurde belevenissen van een 

Cambodjaanse jongen in de jaren zeventig onder het Rode Khmer schrikbewind. Arn Chorn-

Pond is elf jaar oud als de Rode Khmer aan de macht komen. Zij willen Cambodja veranderen 

in een boerenheilsstaat. Steden worden ontruimd; militairen, ambtenaren, welgestelden en intellectuelen 

vermoord; en de rest van de bevolking wordt gedwongen te werk gesteld op collectieve boerderijen op het 

platteland. Familie en persoonlijke bezittingen bestaan niet meer, iedereen draagt een zwarte 'pyjama' 
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De zee zien (Koos Meinderts, 2013) 

Jeugd : Boeken 14+ (rood): ME 

Toen Kees vijftien was, overleed zijn vriend Jan na een val van een schoorsteenpijp. Nu hij 

bijna zeventig is, kijkt Kees terug op zijn vriendschap met Jan en op zijn verliefdheid op Jans 

tweelingzus Marijke. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Vanaf ca. 15 jaar. 

Eén jaar offline (Bram van Montfoort, 2013) 

Jeugd : Boeken 14+ (rood): MO 

Bram van Montfoort is een digital native. Dat wil zeggen: hij maakt deel uit van de generatie 

die geboren is na 1985 en die internet en mobiele communicatie met de paplepel ingegeven 

werd. Hij groeide op met online gamen, Google, boekverslagen.nl, MSN, Hyves en later 

Twitter, Facebook en Whatsapp. Als hij aankondigt een jaar offline te gaan, verklaren zijn vrienden hem gek 

en staan allerlei media in de rij voor een interview. 

De broederschap (Andy Pauwels,  

Jeugd : Boeken 14+ (rood): PA 

1940. Duitse soldaten bezetten België. Lowie en zijn vrienden maken zich er weinig zorgen 

om, ze hebben meer interesse in dorpsmeisjes dan in Duitse soldaten. Maar de oorlog 

ontziet niemand en kerft diepe wonden. Al snel komt Lowie voor zware beproevingen te 

staan. Wat begon als een onschuldig spel eindigt in een avontuur op leven en dood. Komt de Broederschap 

heelhuids de oorlogsjaren door? 

Overspoeld (Gideon Samson, 2014) 

Jeugd : Boeken 14+ (rood): SA 

Pieter (18, ik-figuur) werkt na zijn eindexamen als vrijwilliger met dove en blinde kinderen op 

Sri Lanka. Hij wordt verliefd op de Zweedse Elin. Samen overleven ze een tsunami, maar 

verliezen elkaar daarna uit het oog. Vijf jaar later neemt Elin ineens contact op. Vanaf ca. 15 

jaar. 

Het kankerkampioenschap voor junioren (Edward van de Vendel, 2015) 

Jeugd : Boeken 14+ (rood): VE 

Max (ik-figuur) is 15 als ontdekt wordt dat hij lymfeklierkanker heeft. Hij is vastbesloten om te 

overleven. Tussen de chemokuren door gaat hij o.a. naar feesten. Dit aangrijpende en ook 

grappige verhaal is gebaseerd op een waar gebeurd levensverhaal. Vanaf ca. 15 jaar. 

Getekend (Evelyn de Vlieger, 2015) 

Jeugd : Boeken 14+ (rood): VL 

Na een mislukte zelfmoordpoging laat Katja (15, ik-figuur) zich vrijwillig opnemen in een 

psychiatrisch zeiekenhuis om los te komen van haar ellendige thuissituatie. Vanaf ca. 15 jaar. 
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Charlotte (Kathleen Weise, 2013) 

Jeugd : Boeken 14+ (rood): WE 

Parijs, zeventiende eeuw. Charlotte de Montmorency wordt uitgehuwelijkt aan een 

hoveling. Ze probeert vriendschap te sluiten in een wereld vol intriges en machtsspelletjes. 

Dan valt ze voor een man die niets betekent aan het hof. 

Romans voor volwassenen 

Voor altijd mijn mama (Kathleen Aerts, 2015) 

Het lijkt bij haar moeder in eerste instantie op een depressie als gevolg van de dood 

van haar echtgenoot; de diagnose Alzheimer slaat in als een bom. Te weinig handvatten 

vanuit de medische hoek waar het gaat om jongdementie leidt bij de schrijfster tot een 

zoektocht naar mogelijke behandeling en begeleiding. Niet heel succesvol, er is weinig 

voorhanden en het blijkt vooral pionieren en je telkens opnieuw aanpassen aan de 

soms per uur wisselende situatie. Daarbij geteld het verdriet om de moeder die je 

'kwijtraakt', je huwelijk en de geboorte van twee kinderen in dezelfde jaren, het 

betekent dat je leven op de schop gaat. Uiteindelijk wordt haar moeder opgenomen in een verpleeghuis, 

zelfs haar in huis nemen blijkt geen oplossing meer. Maar daar gaat een hele geschiedenis aan vooraf. 

Ambers ezeltje (Julian Austwick, 2016) 

Shocks de ezel wordt voor dood achtergelaten op een boerderij in Ierland.  

Amber wordt veel te vroeg geboren en met spoed geopereerd. Haar ouders krijgen te 

horen dat hun dochter een hersenverlamming heeft en nooit zal kunnen praten. Tot 

Amber naar een therapiecentrum in Birmingham wordt gestuurd.   

Daar ontmoeten Shocks en Amber elkaar - twee gebroken zielen die onmiddellijk een 

band vormen. Terwijl de tijd verstrijkt helen ze elkaars wonden, Amber en Shocks 

worden sterker en krijgen zelfvertrouwen. Dankzij de ritjes op Shocks' rug worden 

Ambers spieren steviger en overtreft ze de verwachtingen van alle dokters. 

Depressief? Loser! (Riadh Bahri, 2015) 

Op het scherm was Riadh Bahri een gevatte VRT-reporter met een 

brede glimlach, een geslaagde jongeman in de fleur van zijn leven. 

Buiten beeld kampte Riadh echter met een slopende depressie. Overmand 

door verdriet sloot hij zich vaak urenlang huilend op in een donker toilet. 

Uiteindelijk stopte hij met werken, lag enkel nog in bed, waste zich niet en at 

nauwelijks. De schaamte was enorm. Een depressie is toch voor zwakkelingen 

Schuilen in het licht (Rifka Bary, 2015) 

Rifqa Bary (Tamil en moslim) vertelt over haar jeugd in Sri Lanka. Zij schetst hoe haar 

leven volledig veranderde toen zij door een ongeluk halfblind werd: ze werd als een 

outcast behandeld door haar familie. Na verhuizing naar de Verenigde Staten voelde zij 

zich steeds meer aangetrokken tot het christendom. Daardoor leefde zij in twee 

werelden: die van haar islamitische familie en die van de door haar zelf gekozen 
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christelijke gemeenschap. Toen beide werelden uiteindelijk botsten, vreesde zij voor haar leven en vluchtte 

zij van huis. Daarmee kwam zij in botsing met jeugdzorg en jeugdgevangenis, waar zij uiteindelijk op haar 

achttiende los van kwam. 

Marie: overleven met de dood (Marie Bamutese, 2015) 

Na de genocide in Rwanda van 1994 vluchtten veel Rwandezen naar Oost-Congo. Ook 

daar waren zij niet veilig. In 1996 vond daar onder de ogen van de Verenigde Naties een 

nieuwe, stille genocide plaats. Meer dan een half miljoen Rwandezen werden in de 

vluchtelingenkampen gebombardeerd door de troepen van de huidige Rwandese 

president Kagame. Slechts een kwart van hen heeft het overleefd. Nog steeds is de regio 

onrustig, de daders van deze genocide zijn nog aan de macht. Marie Bamutese vluchtte 

en overleefde. Samen met haar man, VRT-journalist Verlinden, doet zij in deze publicatie haar verhaal. 

Tien jaar gevangen (Amanda Berry, 2015) 

In 2013 was er in het Amerikaanse Cleveland groot nieuws: drie vrouwen die al ongeveer 

tien jaar vermist werden, waren ontsnapt aan Ariel Castro, de man die hen al die jaren in 

zijn huis gevangen had gehouden. Dit boek vertelt het verhaal van de verschrikkingen 

van twee van die drie, aangevuld met een verslag van de gebeurtenissen en de 

zoektocht van buiten. Jarenlang waren ze met kettingen vastgeketend, half 

uitgehongerd, werden ze dagelijks meerdere malen verkracht en constant bedreigd. 

Ik ben Loïs en ik drink niet meer (Loïs Bisschop, 2015) 

Toen zij diep gezonken was, gaf zij zichzelf toe dat zij een ernstig alcoholprobleem had – 

zij dronk toen twee flessen wijn per dag – en stopte abrupt. Zij beschrijft indringend de 

fysieke, psychische en sociale gevolgen. Feesten zonder alcohol is bijna taboe, de 

vriendenkring valt uiteen, haar leven gaat op de schop. Toch, stoppen blijkt de enig juiste 

beslissing. 

 

Ongenaakbare tornadojager: een moeder rekent af met het wurgspel (Annette Boon, 

2015) 

Biografie van een vijftienjarige jongen, Marnix, die in 2012 om het leven kwam bij een 

'wurgspel'. Zijn moeder (1968), ooit stewardess bij Sabena en managementassistente bij 

een televisieproductiehuis, vertelt over het leven met hem. Haar zoon was hoogbegaafd, 

introvert en waande zich onaantastbaar. Zij wilde voor zichzelf alle mooie momenten 

blijven herinneren en niet alleen dat telefoontje van haar huilende schoonmoeder, die 

hem dood aantrof. Het boek wil ook bij opvoeders er ruime bekendheid aan geven dat 

jeugdigen zich, meer dan men weet, bezighouden met het 'jeu du foulard' of 'rêve indien', dat overigens 

van alle tijden blijkt te zijn. 
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Ik verander (Marc Brants, 2015) 

De auteur is een Vlaming die tijdens zijn drukke leven opeens wordt getroffen door de 

ziekte ALS. Vanaf dat moment staat zijn leven op zijn kop en wordt het een kwestie van 

veranderen om nog uitzicht te behouden op een kwalitatief en duurzaam leven. In de 

vorm van een dagboek wordt de lezer meegenomen in de dagelijkse beslommeringen 

van de auteur in relatie tot zijn ziekte. Terwijl de ene dag intens geluk door zijn ziel 

stroomt, komen de huilbuien de volgende dag ongecontroleerd over hem heen. Dit boek 

laat zien dat hoop altijd doet leven en dat kleine dingen en veranderingen bepalend zijn voor je geest om te 

accepteren dat je ALS hebt, maar dat het niet betekent dat je leven per direct hopeloos is of geen waarde 

meer heeft. 

Mijn lange weg naar huis (Saroo Brierley, 2015) 

Als vijfjarig jongetje raakt hij op een klein stationnetje in India zijn broer kwijt, stapt in 

een trein om hem te zoeken, kan er niet meer uit en komt met de trein in een heel ander 

deel van India, in Calcutta, terecht. Omdat hij niet weet hoe het dorpje heet waar hij 

vandaan komt, zwerft hij wekenlang rond door Calcutta tot hij uiteindelijk in een 

weeshuis belandt. Ook daar weten ze zijn familie niet te traceren en uiteindelijk wordt 

Saroo geadopteerd door een Australisch echtpaar, bij wie hij een gelukkige jeugd heeft. 

Als hij bijna dertig is, besluit hij nog eens op zoek te gaan naar zijn geboortedorp en zijn familie. Hij 

probeert onder andere met behulp van Google Earth het station te vinden waar hij destijds zijn broer 

kwijtraakte. Na bijna een jaar zoeken denkt hij het station te herkennen en reist hij af naar India in de hoop 

zijn familie terug te vinden. 

Onze borst: dagboek van ene kanker (Lander Deweer, 2015) 

Een jong stel in de bloei van hun leven komt in een turbulente tijd terecht wanneer bij 

haar borstkanker wordt geconstateerd. Waar er eerst toekomstplannen werden 

gemaakt, die bestonden uit verre reizen, het kopen van een huis en het krijgen van 

kinderen, staat nu overleven voorop. Voor het sympathieke Vlaamse stel volgt een 

onzekere tijd. Ze gunnen de lezer een kijkje in hun leven vanaf het moment van de 

diagnosestelling. 

 

Safa, de kleine woestijnbloem (Waris Dirie, 2015) 

In dit indringende boek doet Waris Dirie verslag van haar contact met Safa, een meisje 

uit een sloppenwijk van Djibouti in de Hoorn van Afrika. Safa heeft eerder de hoofdrol 

gespeeld in een verfilming van het autobiografische boek 'Desert Flower', geschreven 

door Dirie. Ze bezoekt Safa omdat ze bang is dat Safa besneden zal worden en ze het 

meisje van dit lot wil redden. Dirie beschrijft haar bezoek in Djibouti aan Safa en haar 

familie en het bezoek van Safa, haar vader en een ander jong meisje uit dezelfde wijk  
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Eenvoudig geloof: een waargebeurd Amsih verhaal (Irene Eash, 2015) 

Levensverhaal van Ora Jay en Irene Eash, Amish en de ouders van Suetta, Sarah Mae, 

Marion en Eli Ray. Ze rijden op een avond terug naar huis als vermoeidheid hen parten 

speelt en een vrachtwagen op hun buggy inrijdt. Suetta en Sarah Mae overleven het 

niet. Ora Jay en Irene worden verteerd door schuldgevoel, omdat ze beiden in slaap 

waren gevallen. Ze putten troost uit de Bijbel en hopen op genade, iets wat de Amish 

afkeuren. Dan breekt het moment aan dat nog moeilijker is dan het verlies van hun 

dochters: het moment dat ze ervoor kiezen om niet langer Amish te zijn en alles wat hun zo vertrouwd is 

los te laten. 

In mijn hoofd ga ik onder water (Hind Fraihi, 2015) 

De Belgische freelance onderzoeksjournalist Hind Fraihi (Marokkaanse roots) verhaalt 

puur beeldend over de belevingswereld van haar zesjarige zoon met ASS en hoe zij zelf 

en de omgeving daarop reageren. En passant levert zij forse kritiek op het 

hulpverlenerscircuit. 

 

Gedwongen liefde: loverboys, stalkers en seksslavinnen (Maria Genova, 2015) 

De Oekraïense Anna denkt in Nederland in de bloemen te gaan werken, maar moet als 

prostituee aan de slag. Ze krijgt een relatie met de Turkse Sertan. Hij mishandelt en 

verkracht haar en ze ontdekt dat hij pooier is. Anna zoekt contact met journalist Maria 

Genova. Zij schrijft het verhaal van Anna op, aangevuld met actuele feiten over 

vrouwenhandel, verhalen van andere slachtoffers, hoerenlopers en politieagenten. Ook 

nieuwe technieken van loverboys zijn opgenomen, zoals het chanteren van meisjes met 

naaktfoto's, gemaakt via de webcam. 

Dit lichaam van mij (Kristian Gidlund, 2015) 

De auteur was naast een Zweedse musicus ook een levensgenieter totdat in 2011 

maagkanker werd geconstateerd en zijn leven volledig op zijn kop werd gezet. Dit boek 

beschrijft deze onbevattelijke periode in zijn leven, de ziekte waaraan hij uiteindelijk 

zou komen te overlijden. Het gaat over zijn persoonlijke reis vol diepte- en 

hoogtepunten. 

 

Hou je van me? (Cathy Glass, 2015) 

Cathy is al jaren pleegmoeder en heeft de nodige ervaring opgedaan. Dan krijgt ze de 

situatie van de achtjarige Jodie voorgelegd, een meisje met aanzienlijke 

gedragsproblemen. Toch besluit Cathy haar een kans te geven en heeft het vaste plan 

om het meisje te helpen. Maar niets had haar kunnen voorbereiden op wat haar te 

wachten staat. Tijdens de eerste nacht vind ze Jodie in een plas bloed omdat ze haar 

eigen pols heeft doorgesneden en zo zijn er nog meer voorbeelden. Maar mettertijd 
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verandert Jodie en komt de waarheid over haar verleden stukje bij beetje aan het licht en Cathy kan niet 

anders dan van haar houden. 

Weglopen is geen optie (Lindsey De Grande, 2015) 

Het verhaal van een topatlete die chronische kankerpatiënt wordt. De toekomst van 

Lindsey De Grande oogt stralend wanneer ze in 2011 naar een knappe zesde plaats op 

het Europees Kampioenschap loopt. Maar dan slaat het noodlot toe. In een ontroerend 

dagboekverhaal vertelt ze over de rollercoaster aan emoties en gebeurtenissen van de 

afgelopen jaren. Hoe ze haar eigen weg volgt, zoekend en zwoegend naar een nieuw 

evenwicht. Een evenwicht waarin kanker noodgedwongen een plaats opeist. Maar in 

haar zoektocht blijft ze van één ding overtuigd. Dat hoop en liefde alles overwinnen... 

Turbulentie (Annette Herfkens, 2015) 

De auteur overleefde in 1992 als enige de vliegramp met Vietnam Airlines vlucht 474, 

haar verloofde, de bemanning en de overige passagiers kwamen om. Ze was 

zwaargewond en moest acht dagen in de Vietnamese jungle wachten voordat er hulp 

kwam opdagen. Na veertien jaar keerde ze terug naar Vietnam, sprak met betrokkenen 

en bezocht de plek waar het ongeluk had plaatsgevonden. In haar verhaal, dat 

beurtelings in het heden en het verleden speelt, vertelt ze over de ramp, maar ook over 

haar leven daarvoor en daarna 

De lange weg naar huis (Rupert Isaacson, 2015) 

Het is de reis van radeloze ouders met een ongeneeslijk autistisch kind, die door constant 

te luisteren naar de behoeftes van hun kind en van alles uit te proberen, het lukt om een 

paardenkamp voor autistische kinderen op te zetten, Boy Horse kampeerkampen te 

starten in de natuur en uiteindelijk een therapie te ontwikkelen die autistische kinderen 

wereldwijd kan helpen. Een intens boek, vol overgave geschreven. 

 

Een tijdelijke bruid in Iran (Jennifer Klinec, 2015) 

De auteur van dit autobiografische verhaal beschrijft hoe ze naar Iran vertrekt om 

bijzondere recepten te vinden voor de kookschool die ze pas heeft opgericht. Het lukt 

haar contact te leggen met een vrouw, een uitstekende kok, die haar kan inwijden in de 

geheimen van de Perzische keuken. De zoon van haar gastvrouw is onafhankelijke en 

zelfstandige vrouwen zoals Jennifer niet gewend. Ondanks alle verschillen voelen de 

twee zich sterk tot elkaar aangetrokken en er ontstaat een liefdesrelatie. Samen vinden 

ze wegen om de strenge regels en wetten van de Iraanse en islamitische cultuur te 

trotseren. 
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Lieveling (Kim van Kooten, 2015) 

Wanneer Puck en haar moeder hun huis verruilen voor een villa, verandert het leven 

van de vijfjarige Puck compleet. Na amper geld te hebben om rond te komen, kunnen 

ze nu alles krijgen; alleen zijn zij niet meer met zijn tweetjes. Al het geluk dat zij nu 

ineens ervaren, wordt betaald met Pucks jeugd en vrijheid. De stiefvader van Puck vindt 

het namelijk leuk om Puck drie keer per week te wassen, af te drogen met zijn handen 

en vingers te plaatsen op plekken waar vingers niet horen te zijn. Puck wil vragen aan 

meester Hofslot of het normaal is dat ze wordt afgedroogd met zijn handen, maar ze 

durft het niet; straks wordt Ome Meneer boos. Bij wassen blijft het niet, want Puck moet steeds meer 

doen. 

De wildernis in (Jon Krakauer, 2015) 

Een intelligente zoon van rijke geslaagde ouders raakt gefascineerd door het natuurlijke, 

nomadische leven zoals door Tolstoj beschreven. Zijn hang naar ascetisme doet hem 

besluiten alle verbintenissen met zijn eerder leven op te geven, zijn aardse bezittingen 

achter te laten en een zwervend bestaan te gaan leiden. Uiteindelijk wordt dat hem 

noodlottig: hij wordt doodgevroren in Alaska gevonden. De doodsoorzaak is 

verhongering. 

De kleine gevangene (Lise Kristensen, 2015) 

Persoonlijk verslag van een vrouw die als jong meisje tijdens de Tweede Wereldoorlog 

met haar familie in een Japans interneringskamp in Nederlands-Indië belandde en 

ternauwernood wist te overleven. 

 

 

De dudes (Guy Lawson, 2015) 

Waargebeurd verhaal over drie Amerikaanse twintigers uit Miami Beach, een 

gediplomeerde masseur, een gesjeesde student en een kleine softdrugsdealer, die in 

2007 een contract van 300 miljoen dollar binnensleepten van het Amerikaanse 

ministerie van Defensie voor de levering van wapens aan het Afghaanse leger. Dat 

deden ze, niet gehinderd door enige kennis van zaken, vanuit een klein kantoortje met 

als enige hulp een internetverbinding en een flinke voorraad wiet. Volgens de officiële 

lezing leverde het drietal het Pentagon uiteindelijk een grote hoeveelheid afgekeurde, 

roestige munitie van Chinese makelij uit een aantal wapendepots op de Balkan. 
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Meisje met zeven namen (Hyeonseo Lee, 2015) 

Hyeonseo Lee (1977) is geboren in Noord-Korea. Samen met journalist David John 

vertelt ze haar verhaal in de ik-vorm over de vlucht uit haar geboorteland en moeizame 

tocht naar Zuid-Korea. 

 

 

Meisje in het donker (Anna Lyndsey, 2016) 

Anna Lyndsey was een normale hardwerkende jonge vrouw die plotseling steeds meer 

last begon te krijgen van kunstmatig licht, en vervolgens van alle soorten licht. 

Uiteindelijk wordt haar allergie voor licht zo erg dat Anna zichzelf maandenlang in een 

donkere kamer moet opsluiten. Elk contact met licht, hoe vluchtig ook, veroorzaakt 

helse pijnen. In deze donkere periode luistert ze naar audioboeken en verzint ze 

complexe woordspelletjes om de wanhoop te verdrijven. 

Heel af en toe gaat het beter: dan kan ze ’s nachts naar buiten, voorzichtig, onder een 

deken. Dan vergaapt ze zich aan de schoonheid van de wereld. En altijd is er de steun van Pete, haar man, 

zonder wie haar eenzaamheid eindeloos zou zijn. 

Leef! (Laura Maaskant, 2015) 

Laura Maaskant is 15 als ze hoort dat een zeldzame vorm van kanker heeft. De impact 

hiervan vertaalt zich in een visie op leven en sterven die bijzonder is wat betreft rijpheid, 

mildheid en vooral levenslust. Chemotherapie slaat niet aan, een operatie biedt enige 

jaren soelaas. Laura maakt de middelbare school af en gaat studeren. Maar het langzaam 

groeiende optimisme wordt de grond in geboord als er uitzaaiingen zijn. Ze kiest dan voor 

de optie: niet behandelen. 

De infiltrant (Robert Mazur, 2015) 

Robert Mazur was jarenlang als undercover agent werkzaam binnen de Colombiaanse 

drugsmaffia. Hij beschrijft gedetailleerd hoe het creëren van een valse identiteit en het 

werken aan geloofwaardigheid bij de criminelen in zijn werk gaat. Ook maakt hij 

duidelijk hoe het witwassen van grote sommen geld in zijn werk gaat en hoeveel 

banken er bij betrokken zijn. Zijn werk was uiteraard levensgevaarlijk, omdat een kleine 

fout het verschil tussen leven en dood kon betekenen, maar dank zij hem konden zeven 

banken ontmaskerd en meer dan tachtig bendeleden veroordeeld worden. 

Dat ben ik allemaal vergeten (Su Meck, 2015) 

De hoofdpersoon liep op 22-jarige leeftijd, op 25 mei 1988, een traumatisch 

hersenletsel op. Zij wordt op 10 juni 1988, na revalidatie, uit het ziekenhuis ontslagen 

en pakt haar leven weer op. Haar geheugen zal niet meer terugkomen. Zij heeft een 

echtgenoot en twee jonge kinderen. Zij behoort tot de groep van de ernstigste gevallen 

met complete retrograde amnesie. Alle informatie over haar leven van vóór het 

hersentrauma moet zij van anderen horen of in haar medische status lezen. Zij moet 
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dus alles opnieuw gaan leren. Wetenschappers vinden haar een medisch raadsel. 

Broeders waren we (Peter Muyshondt, 2015) 

De broers Peter en Tom ontvluchten op jonge leeftijd het ouderlijke huis waar een 

autoritaire vader en een psychotische zuster het dagelijkse leven moeilijk maken. Peter 

zoekt discipline in een militaire opleiding, maar Tom gaat het slechte pad op met drank, 

diefstallen en vooral ook drugs. De eerste maakt een succesvolle carrière bij de politie, 

de andere belandt van de ene instelling in de andere gevangenis of afkickcentrum. De 

hoofdcommissaris is beschaamd over zijn eigen broer en kijkt de andere kant op 

wanneer hij met zijn problemen geconfronteerd wordt. Uiteindelijk sterft Tom na vijftien jaar verslavingen 

aan een overdosis. 

Brutazur (Yumi NG, 2015) 

Autobiografische debuutroman. Yumi Ng is een jonge, mooie vrouw van Chinese 

afkomst. Ze is getrouwd met Titus, woont in Antwerpen en is een gevierd HR-manager bij 

een groot, internationaal bedrijf. Ze ontdekt dat ze behoefte heeft aan sm en gaat via 

internet op zoek naar een dominante man. Ze gebruikt hierbij als schuilnaam Brutazur, 

een champagnemerk. Ze ontmoet heel wat mannen, vaak in het buitenland. In het begin 

gaat het nogal eens mis, maar op den duur ontmoet ze steeds vaker een man met wie 

het op meerdere vlakken klikt. Sm is volgens haar geen spel, maar een geaardheid. 

Even leek alles normaal (Mila van Oosten, 2015) 

Autobiografie van een aan depressie lijdende jonge vrouw. Een vrij heftig verhaal: haar 

liefdesleven, woon- en werksituatie, vriendschappen en familieleven, niets verloopt 

soepel en veel verbetering lijkt er niet in te zitten. Wel leert de hoofdpersoon er beter 

mee omgaan, accepteert zij dat onzekerheid en somberheid deel uitmaken van haar 

bestaan en dat antidepressiva slechts ten dele helpen. 

 

Ghostboy (Martin Pistorius, 2015) 

De auteur leed aan een zeldzame ziekte, waarbij hij als het ware gevangen zat in zijn 

eigen lichaam. Dit boek neemt de lezer mee in al zijn hoogte- en dieptepunten vanaf het 

begin. De dokters wisten aanvankelijk niet waar hij precies aan leed, maar al gauw bleek 

het om een zeldzame aandoening te gaan. Een lang revalidatietraject stond hem te 

wachten. Martin leek een lege huls, kon niet praten en keek veelal emotieloos voor zich 

uit. Achteraf zou blijken dat Martin in staat bleek om hele gesprekken te volgen, maar 

zonder daar op te kunnen reageren. Dit boek laat zien dat alles mogelijk is zolang er 

hoop en liefde zijn. 
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Mijn man en mijn minnaars (Robin Rinaldi, 2015) 

Journaliste Robin Rinaldi wil eigenlijk kinderen. Maar haar man Scott denkt daar anders 

over en het gaat niet gebeuren. Als hij vreemd gaat, gaat Robin ook helemaal los. 'Geen 

kinderen, dan minnaars', aldus Robin. Ze is in de veertig, gaat op zichzelf wonen, bezoekt 

datingsites en brengt al haar seksuele fantasieën in praktijk. Autobiografisch relaas over 

een jaar vol passie en erotiek. 

 

Meer dan coke: de onversneden waarheid van Benjamin Feys (Hilde Sabbe, 2015) 

Op kerstavond 2011 wordt de 21-jarige 'B.F.' uit Wevelgem op de luchthaven van de 

Boliviaanse hoofdstad La Paz betrapt met veertien kilogram cocaïne in zijn bagage. De 

doodgewone - of toch niet? - West-Vlaamse jongen wordt veroordeeld tot tien jaar cel. 

In MEER DAN COKE vertelt Benjamin Feys aan journaliste Hilde Sabbe over hoe hij in 

de criminaliteit verzeilde, over zijn drie jaar in de beruchte San Pedrogevangenis en 

over zijn hoop op een nieuwe toekomst. Een verhaal met schietpartijen, drugs en 

vrouwen, maar ook loutering en berouw. Zonder goed te praten, maar ook zonder te 

veroordelen. 

Noah (Frank De Schepper, 2015) 

Een boek over orgaandonatie, geschreven en samengesteld door de ouders – vooral de 

vader – van het jongetje Noah dat vanaf zijn geboorte met hartproblemen kampte. Zo 

proberen ze het verdriet over het verlies van hun zoon te verwerken en het belang van 

orgaandonatie voor jong en oud te onderstrepen. In 32 hoofdstukjes beschrijven ze de 

spannende tijden die zij en anderen met Noah thuis en in allerlei ziekhuizen 

meemaakten, maar ook de mooie periodes die allen met dit vrolijke manneke hebben 

beleefd. 

Een hart voor Jill (Luc Schoonjans, 2015) 

Vicky en Kenny en hun dochtertje Jill vormden een heel gewoon gezin 

in een gewone straat in een gewone gemeente in Vlaanderen. In juni 

2014 werd hun hele leven echter overhoop gehaald: de kleine Jill bleek 

acute lymfatische leukemie te hebben. Wat volgde was een lange reeks 

onderzoeken en opnames, chemo's, beenmergpuncties, infecties, lumbale 

puncties... Maar Jill wilde léven, vocht ervoor en werd een jaar later kankervrij 

verklaard. Jills mama vertelde bijna dag na dag via Facebook het verhaal van Jill, over 

hoop en wanhoop, en vond al snel duizenden lezers en sympathisanten. 

 

 

 



Waargebeurde verhalen Openbare bibliotheek Kortrijk april 2016    p.19 

Monica, mijn vader (Maaike Sips, 2015) 

Cees is een publieke figuur, een dominante man, actief in de gemeentepolitiek. Als hij 

met pensioen gaat, komt Monica tevoorschijn, dan nog man, maar geestelijk klaar om 

fysiek een vrouw te worden. Dat is aan het eind van het boek een feit. Voor dochter 

Maaike is Monica een complete verrassing. Het boek leest als een roman, met 

flashbacks, afgewisseld met informatie over transseksualiteit, vroeger en nu. 

 

Twee keer kiezen voor het leven (Katrien Sniekers, 2015) 

Persoonlijk verhaal van twee ouders die een kind van enige maanden oud verloren door 

een degeneratieziekte en een rouwproces doormaakten, dat werd afgesloten door de 

geboorte van een andere baby. 

 

 

Speelbal van sjeiks (Judith Spiegel, 2015) 

In juni 2013 werd de Nederlandse journaliste Spiegel, samen met haar partner, in Jemen 

ontvoerd; de ontvoerders eisten een losgeld van miljoenen. Na een half jaar kwamen ze 

vrij. In dit boek wordt de ontvoeringszaak door Spiegel in elkaar afwisselende 

hoofdstukken vanuit twee perspectieven gereconstrueerd. 

 

Heb je blij? (Gitta Veraart, 2015) 

In korte hoofdstukjes vertelt de auteur over haar ervaringen met en het opvoeden van 

haar nu veertienjarige autistische zoon Julian. Vanaf het begin is duidelijk dat er ‘iets aan 

de hand’ is met Julian. Hij communiceert niet en hoewel hij zinnetjes en liedjes feilloos 

herhaalt, geeft hij nooit antwoord. Als hij tweeëneenhalf is, wordt hij gediagnostiseerd 

met ‘klassiek autisme’ en een angststoornis. De auteur beschrijft hoe het daarna verder 

gaat, de verslagenheid, het verdriet, de hulpverleners die het huis overstromen, het 

onbegrip dat ze vaak tegenkomt, de impact op het gezin en de nare maar ook mooie 

dingen die gebeuren. 

Kankerklas (Corine van Zweden, 2015) 

Persoonlijk relaas van een journaliste bij wie borstkanker werd geconstateerd, waarna ze 

ontdekt dat verschillende ouders van medeleerlingen van haar puberdochter aan 

dezelfde aandoening lijden. 
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Speelfilms voor volwassenen 

17 filles (Delphine Coulin, 2012) 

In 2008 werden op een Amerikaanse highschool opmerkelijk veel meisjes tegelijkertijd 

zwanger. Deze gebeurtenis verwerkten de zussen Delphine en Muriel Coulin in hun 

speelfilmdebuut. Zij verplaatste het gegeven naar het Franse kustplaatsje Lorient dat 

getroffen is door de economische crisis. Als de populaire 15-jarige Camille zwanger 

blijkt en het kindje besluit te houden, volgen nog zestien andere meisjes haar 

voorbeeld. Een soort daad van verzet en tegelijkertijd maken de meisjes idealistische 

toekomstplannen. Maar de werkelijkheid blijkt niet zo romantisch. 

A perdre la raison (Joachim Lafosse, 2013) 

Een jonge vrouw, Murielle, wordt verliefd op een Marokkaanse jongen, ze trouwen en 

krijgen vijf kinderen. De adoptief vader van de man, een arts, komt bij hun inwonen en 

ziet kans het hele gezin te manipuleren. De vrouw glijdt langzaam maar zeker af naar 

een zware depressie en psychose. 

 

Argo (Ben Affleck, 2013) 

Een groep studenten neemt het personeel van de Amerikaanse ambassade in gijzeling 

uit protest tegen de steun van de VS aan de sjah. Zes Amerikanen weten zich schuil te 

houden in de ambassade van Canada en CIA-agent Tony Mendez bedenkt een gedurfd 

ontsnappingsplan: de zes moeten zich voordoen als leden van een filmploeg die een 

sciencefictionfilm wil maken in de woestijn van Iran. 

 

Big miracle (Ken Kwapis, 2012) 

Wanneer een familie van grijze walvissen ingesloten raakt door snel oprukkend pakijs, 

slaan een journalist uit een klein dorp en zijn ex, een activiste van Greenpeace, alarm. 

Twee rivaliserende wereldmachten beantwoorden hun oproep en bundelen hun 

krachten om de majestueuze dieren te redden... 

 

Black butterflies (Paula van der Oest, 2012) 

Over de Zuid-Afrikaanse dichteres Ingrid Jonker (1933-1965). Jonker groeide op bij haar 

moeder en grootmoeder en moest na de dood van haar moeder op haar elfde jaar bij 

haar vader gaan wonen, een conservatieve politicus, minister van Censuur. Zelf was ze 

fel tegen de apartheid. De film eindigt met haar zelfgekozen dood en met Nelson 

Mandela die bij de opening van het eerste democratisch gekozen parlement van Zuid-

Afrika een van haar gedichten leest, 'Die kind dat is doodgeskiet deur soldate in 

Nyanga'. 



Waargebeurde verhalen Openbare bibliotheek Kortrijk april 2016    p.21 

Bling ring, The (Sofia Coppola, 2013) 

Een groepje jongeren in Los Angeles is geobsedeerd door rijkdom en roem. Ze breken in 

bij beroemdheden zoals Paris Hilton en Lindsay Lohan en halen voor miljoenen aan dure 

spullen weg uit hun huizen. De inbraken zijn vaak verrassend eenvoudig en krijgen veel 

media-aandacht. De jongeren feesten er op los met drank en drugs, maar uiteindelijk 

komt alles uit. 

Captain Phillips (Paul Greengrass, 2014) 

Een Amerikaans containerschip wordt geënterd vanuit kleine bootjes door vier 

Somalische mannen, gewapend met machinegeweren. Zij willen een losgeld van vele 

miljoenen dollars. De kapitein ziet ze als eerste als stipjes op de radar en geeft de 

bemanning de opdracht zich in groepjes te verschuilen in het laagste deel van het 

schip. Ondanks de sproeikoppen weten de Somaliërs aan boord te komen. 

 

Catch me if you can (Stephen Spielberg, 2011) 

Frank W. Abagnale Jr. weet voor zijn 21ste verjaardag zich succesvol voor te doen als 

piloot, advocaat en arts. Geïnspireerd op dit waargebeurde levensverhaal van deze 

charmante meesteroplichter heeft regisseur Steven Spielberg zijn belevenissen verfilmd 

met in de hoofdrollen Leonardo DiCaprio als Abagnale en Tom Hanks als de FBI-

rechercheur die verbeten achter hem aan zit. 

 

Dallas Buyers Club (Jean-Marc valléée, 2014) 

Texaanse rouwdouwer Ron Woodroof, verzot op drank, gokken en betaalde en 

onbetaalde seks krijgt de diagnose dat hij binnen een maand zal overlijden aan aids. 

Wanneer blijkt dat de voorgeschreven medicijnen hem alleen maar zieker maken, 

besluit hij niet toegelaten medicijnen uit Mexico het land in te smokkelen en richt met 

lotgenoten een kopersvereniging op. Zo krijgt hij het aan de stok met de gevestigde 

medische en farmaceutische orde. Intussen wordt ook zijn homofobie op de proef 

gesteld. 

Decoding Annie Parker (Steven berstein, 2014) 

film volgt het leven van Annie Parker, die borstkanker krijgt als ze haar moeder en zus 

al aan de ziekte heeft verloren. Ze overleeft de ziekte die tot twee keer toe terug komt. 

Ze besteedt veel energie om antwoord te krijgen op de vragen die ze heeft over de 

kanker die zo'n grote rol in haar familie speelt. Simultaan zien we Dr May-Claire King 

die probeert aan te tonen dat borstkanker erfelijk is en uiteindelijk tegen 1990 op het 

spoor komt van de genmutatie BRCA1, een medische doorbraak. 
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Fair game (Doug Liman, 2011) 

CIA-agente, echtgenote en moeder Valerie Plame probeert er achter te komen of 

Saddam Hoessein massavernietigingswapens bouwt terwijl haar man, oud-

ambassadeur, in Niger zoekt naar sporen van uraniumhandel met Irak. Het bewijs voor 

uraniumhandel bleek vervalst, terwijl bewijzen voor kernwapens er ook niet waren. 

Toch viel president Bush Irak binnen. 

 

 

Fille du RER, La (André Téchiné, 2010) 

2004 doet een jonge vrouw aangifte van een aanval in de metro (de RER) door 

antisemitische jongeren. Het verhaal veroorzaakte veel ophef in Frankrijk, maar bleek 

later verzonnen. Téchiné vertelt een fictief verhaal over hoe het meisje tot haar daad 

kwam, en wat er daarna met haar gebeurde. 

 

Fruitvale station (Ryan Coogler, 2014) 

station is een metrostation in de wijk Bay Area in Oakland (bij San Francisco). Tijdens 

een opstootje in de metro wordt de 22-jarige Afro-Amerikaanse Oscar Grant III 

doodgeschoten door een onervaren, blanke politieagent. De film opent met 'echte', 

heftige beelden gemaakt met de mobiele telefoon van een van de vele getuigen. 

Coogler reconstrueert de laatste dag van het slachtoffer waarbij hij een genuanceerd 

portret schetst van Oscar. Het voorval leidde in 2009 tot geschokte reacties, felle 

protesten en rassenrellen. 

Get low (Aaron Schneider, 2012) 

In de jaren dertig in een afgelegen streek van Georgia meldt kluizenaar Felix Breazeale 

zich in de stad bij de begrafenisondernemer. Hij wil een begrafenis met zoveel mogelijk 

mensen er bij, die allemaal een verhaal over hem te vertellen hebben, bovendien wil hij 

daar levend bij aanwezig zijn 

 

Good lie, The (Philippe Falardeau, 2015) 

Het op feiten gebaseerde verhaal van vier Soedanese vluchtelingen die tijdens de 

burgeroorlog hun ouders en familie verloren. Door een Amerikaans hulpprogramma 

krijgen zij de kans om, dertien jaar later, te emigreren naar de Verenigde Staten. Daar 

worden ze opgevangen door Carrie Davis die hen wegwijs moet maken in deze voor hen 

volledig vreemde wereld en hen aan een baan moet helpen. De getraumatiseerde 

mannen hebben ook echt de oorlog in Soedan meegemaakt. 
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Heaven is for real (Randall wallace, 2014) 

De vierjarige Colton heeft een acute blindedarmontsteking en wordt met spoed 

geopereerd. Hij overleeft de operatie wonderwel en zijn gelovige ouders zijn enorm 

opgelucht. Colton vertelt zijn ouders wat hij tijdens de operatie gezien en gehoord 

heeft: verhalen over de hemel, Jezus en engelen. Het christelijke gezin weet niet zo 

goed raad met Coltons verhalen en vooral zijn vader Todd – zelf dominee – staat er 

nogal sceptisch tegenover, tot Colton dingen vertelt die zo’n klein jongetje niet eens 

hád kunnen weten. 

Héritiers, Les (Marie-Castille Mention-Schaar, 2015) 

Mevr. Guéguen geeft geschiedenisles op een Lyceum in Créteil, een voorstad van 

Parijs. Na 20 jaar heeft ze nog veel plezier in haar werk. Aan het begin van het nieuwe 

schooljaar komt ze voor een multiculturele klas te staan met moeilijke leerlingen. Het 

valt haar zwaar de boel in het gareel te houden. Ondanks de bezwaren van de 

directeur schrijft ze haar klas in voor een projectwedstrijd met als onderwerp 'de 

kinderen en jongeren die slachtoffer werden van de holocaust tijdens WO II'. 

Iceman, The (Ariel Vromen, 2015) 

De film is gebaseerd op ware gebeurtenissen en vertelt het verhaal van Richard 

Kuklinski, bijgenaamd 'The iceman', die vanaf ca. 1970 tot aan zijn arrestatie in 1986 

meer dan 100 mensen vermoordt in opdracht van de maffia in New Jersey. Voor de 

buitenwereld is hij een brave huisvader, zijn vrouw en dochters denken dat hij in 

valuta handelt. 

 

Impossible, The (Juan Antonio Bayona, 2013) 

26 december 2004 wordt een gezin dat in Thailand vakantie viert door een tsunami uit 

elkaar gerukt. De moeder en haar ongeveer 13-jarige oudste zoon spoelen ver mee 

landinwaarts, waarbij zij zwaargewond raakt. Haar man en twee andere zoontjes 

blijven ongedeerd en gaan wanhopig op zoek naar de anderen. Het verhaal is 

gebaseerd op ware gebeurtenissen, maar het Spaanse gezin is in de film een Britse 

familie. 

The informant (Steven Soderbergh, 2010) 

Biochemicus Mark Whitacre die werkt bij een Amerikaans voedselverwerkingsbedrijf 

zegt corruptie en sabotage op hoog niveau op het spoor te zijn en gaat daarmee naar 

de FBI. De FBI huurt hem in als informant. Whitacre heeft zo'n diep geloof in zijn eigen 

kunnen dat hij denkt zowel zijn bazen als de FBI om de tuin te kunnen leiden. Terwijl 

Whitacre ingewikkelde financiële trucs uithaalt, raakt hij steeds verder verstrikt in zijn 

eigen leugens. 
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Intouchables (Eric Toledano, 2012) 

Miljonair Philippe is aan een rolstoel gekluisterd. In hartje Parijs woont hij in een kast 

van een huis. Driss woont daar ver vandaan, in een van de grimmige voorsteden. 

Verdient de jonge Senegalees zijn geld niet met schimmige zaakjes, dan trekt hij wel 

een uitkering. Maar wie bijstand wil, moet solliciteren. Plotseling zit Driss met een 

echte baan opgescheept, als persoonlijke verzorger van Philippe. Met zijn tomeloze 

energie zet hij Philippe's stijve huishouden binnen de kortste keren op z'n kop. Maar 

ook Driss' 

Komt een vrouw bij de dokter (Reinout Oerlemans, 2010) 

De film vertelt het verhaal van Stijn; hij houdt van het leven en het leven houdt van 

hem. Maar dan blijkt zijn vrouw Carmen borstkanker te hebben. Zijn wereld stort in. 

Carmen en Stijn komen terecht in een emotionele tijd van ziekenhuis in, ziekenhuis 

uit, chemokuren en bestraling. Wat hij nooit voor mogelijk had gehouden, gebeurt; hij 

wordt verliefd op een andere vrouw. Zijn leven wordt een chaos, iedereen vraagt 

aandacht, het kantoor moet door, zijn vrouw gaat dood. 

Lucia de B. (Paula van der Oest, 2014) 

Op grond van kansberekeningen, dubieuze expertverklaringen en vage 

karakteranalyses, wordt Lucia de B., verdachte van meerdere moorden en pogingen tot 

moord op doodzieke baby's en bejaarden, veroordeeld tot levenslang en tbs. Al direct 

na de veroordeling twijfelt de zogenaamde klokkenluider Judith Jansen, 

parketsecretaresse van het Openbaar Ministerie aan het vonnis. Ondanks dat haar 

baas, de officier van justitie, niets wil horen over eventuele onschuld, probeert Judith te 

achterhalen wat de échte waarheid is in deze zaak. 

Meisje met negen pruiken (Matrc Rothemund, 2014) 

Sophie is begin twintig wanneer ze met een zeldzame vorm van kanker wordt 

opgenomen in het ziekenhuis. Tussen de chemotherapieën door probeert ze zoveel 

mogelijk van haar jonge leven te blijven genieten: ze droomt, flirt, danst en zoent en 

wordt zelfs verliefd. Sophie houdt een dagboek bij en koopt negen verschillende 

pruiken, voor elke gemoedstoestand één, waardoor ze kan experimenteren met 

verschillende aspecten van haar persoonlijkheid. 

Nova Zembla (Reinout Oerelemans, 2012) 

Het verhaal is gebaseerd op de legendarische reis van de zeevaarders Willem Barentsz 

en Jacob van Heemskerck die in 1596 op zoek naar de 'Noordoostelijke Doorvaart' 

(een kortere weg naar India en China) op het ijskoude Nova Zembla stranden en daar 

noodgedwongen overwinteren. Scheepstimmerman Gerrit de Veer speelt de hoofdrol 

in dit verhaal, hij is de assistent van de bekende dominee en cartograaf Petrus 

Plancius en verliefd op diens mooie dochter Catharina. 
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Oranges and sunshine (Jim Loach, 2011) 

Humphreys, maatschappelijk werkster in Nottingham, ontdekte dat in de jaren vijftig 

en zestig duizenden Britse kinderen uit kindertehuizen naar het buitenland waren 

gebracht, vooral naar Australië. Een deel van hen kwam terecht bij liefhebbende 

ouders, maar veel werden uitgebuit of misbruikt. Aan de ouders, vaak alleenstaande 

moeders, werd verteld dat hun kinderen waren geadopteerd door Britse ouders, aan 

de kinderen werd verteld dat hun ouders niet meer leefden. De praktijk van het laten 

emigreren van kinderen begon al in de 17e eeuw, deels uit kostenoverweging. 

Philomena (Stephen Frears, 2013) 

In 1952 raakt Philomena Lee als ongehuwd meisje zwanger. In het strengkatholieke 

Ierland is dit een schande en Philomena wordt daarom naar een klooster gestuurd. 

Ondertussen is haar zoontje geboren, maar zij mag hem maar af en toe zien, totdat hij 

op driejarige leeftijd wordt geadopteerd door een rijke Amerikaanse familie. Pas vijftig 

jaar later durft Philomena haar dochter te vertellen dat ze nog een broer heeft. Haar 

dochter schakelt de ex-journalist Martin Sixsmith in, om Philomena te helpen bij de 

zoektocht naar haar zoon. Beide karakters botsen nogal, maar tijdens de zoektocht 

komen ze op een bijzondere manier nader tot elkaar. 

Play (Ruben Ostlund, 2011) 

een groepje jongens in Gotenburg wist zonder geweld, maar door psychologische 

dreiging zo'n veertig keer andere jongens te beroven van hun spullen. In de film gaat 

het om een groep van vijf zwarte tieners die in een winkelcentrum drie blanke, jongere 

jongens aanspreekt en mee weet te lokken naar een buitenwijk waar ze na veel 

intimidatie hun geld en mobieltjes afstaan. Östlund zegt dat hij deze film maakte om de 

werking van groepsdwang aan te tonen en omgekeerd racisme aan de kaak te stellen. 

Reaching for the moon (Bruno Barreto, 2014) 

over de stormachtige relatie tussen de Amerikaanse dichter Elizabeth Bishop (Miranda 

Otto) – die in 1956 de Pulitzer Prize won – en de Braziliaanse landschapsarchitecte Lota 

de Macedo Soares (Glória Pires). In de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw moeten zij 

niet alleen laveren rond Lota's vorige vriendin en hun plaats bevechten in de homofobe 

samenleving van die dagen, ze hebben ook te maken met het alcoholisme van Elizabeth 

en de pyschische labiliteit van Lota. 

Sessions, The (Ben Lewin, 2013) 

Dichter Mark O'Brien is verlamd door polio en leeft met hulp van een ijzeren long. Als 

hij 38 jaar wordt, wil hij zijn maagdelijkheid kwijtraken. Met de hulp van een mooie 

sekstherapeute die bereid is verder te gaan dan een goed gesprek, een sympathieke 

priester en zijn humor gaat hij deze uitdaging aan. De bedoeling is dat de therapeute 

hem in zes sessies aan een orgasme helpt. Zij werkt eerst met professionele 

afstandelijkheid, maar gaandeweg valt zij voor de humor en intelligentie van deze man. 
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Storm, De (Ben Sombogaart, 2010) 

Deze film is gebaseerd op ware gebeurtenissen wat betreft de stormramp, het verhaal 

rond Julia is fictief. Als de achttienjarige moeder Julia tijdens de stormramp van 1953 

haar baby kwijtraakt, gaat zij nadat zij zelf is gered, op zoek naar het jongetje. 

 

 

Tot altijd (Nic Balthazar, 2012) 

Het levensverhaal van Mario Verstraete, een Vlaamse politicus die jarenlang vocht voor 

een euthanasiewet in België. In 2002 was hij, als MS-patiënt, de eerste die 

gebruikmaakte van de net goedgekeurde wet. Mario's beste vriend Thomas is arts en 

was lang een felle tegenstander van euthanasie. 

 

We bought a zoo (cameron Crowe, 2012) 

Benjamin Mee, weduwnaar en vader van twee kinderen besluit na een zware periode 

met zijn gezin te verhuizen om een nieuwe start te maken. Hij koopt een huis met een 

in verval geraakte dierentuin. De paniek slaat toe als Benjamin wordt geconfronteerd 

met vluchtende slangen, een depressieve beer en een zieke tijger. Met behulp van 

dierenverzorgster Kelly doen Benjamin en zijn kinderen er alles aan om de dierentuin te 

redden. 

When darkness falls (Anders Nilsson, 2014) 

Een beklemmend drama waarin drie verhalen, zonder onderling verband, naast elkaar 

worden verteld. Verbindend thema is dat alle hoofdpersonen vluchtelingen in hun 

eigen leven worden, door respectievelijk eerwraak, mishandeling binnen het huwelijk 

en zware criminaliteit. Twee migrantendochters breken met de sociale codes van hun 

familie, een journaliste die door haar man mishandelt wordt en een klacht indient, 

wordt daar nog eens voor afgestraft en een portier van een nachtclub raakt in een 

schimmig incident betrokken. 

Whistleblower, The (Larysa Kondracki, 2012) 

Gebaseerd op het boek van Kathryn Bolkovac (in Nederland verschenen als 

'Klokkenluider in Bosnië', 2011). Deze Amerikaanse agente gaat in 1999 via een 

particulier beveilingsbedrijf in Bosnië werken als VN-vredeshandhaver. Ze ontdekt dat 

gedwongen prostitutie en vrouwenhandel er wijd verbreid zijn en dat niet alleen de 

maffia en plaatselijke regeringsfunctionarissen hierbij betrokken zijn, maar ook VN-

militairen. Wanneer ze dit aan de orde stelt, wordt ze zelf ontslagen. 
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Voor wie er nog niet genoeg van heeft (nog enkele films met waargebeurde 

verhalen van voor 2010 

Bashing (Masahiro Kobayashi, 2007)     Japan 

Black dahlia, The (Brian de Palma, 2007)    moord 

Boys of St. Vincent, The (John N. Smith, 2007)    pedofilie, priesters 

Cinderella man (Ron Howard, 2006)     boksen 

Corner, The (Charles S; Dutton, 2003)     drugs 

Cry in the dark, A (Fred Schepisi, 2004)     vermiste kinderen 

Diving bell and the butterfly, The (Julian Schnabel, 2008)  ziekten 

Fälscher, Die (Stefan Ruzowitsky, 2008)     valsemunterij, WO II 

Grave of the fireflies (Isao Takahata, 2009)    WO II 

Heavens fall (Terry Green, 2007)     racisme 

Hotel Rwanda (Terry George, 2005)     Rwanda, burgeroorlog 

In the valley of Elah (Paul Haggis, 2008)     Oorlog, Irak 

Last hangman, The (Adrian Shergold, 2007)    doodstraf 

Last king of Scotland, The (Kevin MacDonald, 2007)   Amin Dada, idi 

Memories of murder (Joon-ho Bong, 2005)    seriemoorden 

Mighty heart, A (Michael Winterbottom, 2008)    Pakistan, ontvoeringen 

Music of the heart (Wes Craven, 2000)     racisme, muziekonderwijs 

Not without my daughter (Brian Gilbert, 2007)    gemengd huwelijk 

Rabbit-proof fence (Philip Noyce, 2005)     Australia, aboriginals 

Requiem (Hans-Christian Schmid, 2007)     godsdienstfanatisme 

Valkyrie (Bryan Singer, 2009)      WO II, Hitler, Adolf 

White Masai, The (Hermine Huntgeburth, 2006)   gemengd huwelijk 

World’s fastest Indian, The (Roger Donaldson, 2006)   motorijden 


