Themalijst

Dystopische romans & films

Utopie versus dystopie
We fantaseren allemaal graag over onze persoonlijke utopie: een samenleving met louter positieve
eigenschappen, een soort aards paradijs waar iedereen graag zou willen leven. Een dystopie is het
tegenovergestelde hiervan: een maatschappij met uiterst negatieve bouwstenen waaruit men juist
liever wil ontsnappen of liever de dood kiest dan erheen te moeten. Het woord komt uit het Grieks
en betekent letterlijk slecht land, maar dat kan op vele verschillende manieren opgevat worden. Een
dystopie kan zijn…
•
•
•
•
•

een land dat bestuurd wordt door een totalitaire regering die de burgers geen enkele
vrijheid geeft;
een land waarin de macht is overgenomen door robots en computers;
een maatschappij van totale gelijkschakeling met een verbod op emoties en verschillen
in cultuur
een land waar iedereen in de gaten wordt gehouden door instanties en afgevaardigden
van de overheid, of
een land waarin (een groot deel van) de mensheid is uitgestorven door een (kern)ramp
of allesomvattende ziekte.

Een dystopie wordt doorgaans geportretteerd als een samenleving waarin grote sociale en financiële
ongelijkheid, onverwoestbare autoriteiten en een soort van bovennatuurlijke wezens en/of
mogelijkheden de kernelementen vormen. Er woedt een oorlog of de mensen leven in de nasleep
van een oorlog en niemand is er echt gelukkig. Het contrast met een utopie is hier erg groot: daar is
iedereen juist over the top-gelukkig, bestaan negatieve emoties en pijn niet, wordt er over alle
negatieve dingen positief gedacht en heeft de overheid het beste met de burgers voor.
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Populaire Dystopian Novels die iedereen moet gelezen hebben
The Time Machine (H.G. Wells,1895) - Engelse romans WELL
De tijdmachine en andere verhalen - magazijn Volwassenen MA 4506
De ´tijdreiziger´ reist met zijn zelfgebouwde tijdreismachine naar het jaar 802701. Hij
vindt daar de Eloi, vriendelijke maar mentaal gedegenereerde afstammelingen van
mensen, die ogenschijnlijk in een soort paradijs leven op een dieet van fruit. Het blijkt
echter dat onder de grond de Morlocks leven, eveneens afstammelingen van mensen, aangepast aan
het donker die de ondergrondse machines, die o.a. de kleding voor de Eloi produceren, beheren. In
het donker van de nacht komen ze bovengronds om Eloi te vangen die ze opeten.
Animal Farm (George Orwell, 1945)
Romans ORWE - Magazijn volwassenen MA 881 / MA 3008
Animal Farm is geschreven als een kritiek op de Sovjet-Unie en het stalinisme, maar
parallellen konden worden getrokken tussen deze boerenerf verhaal en een aantal
corrupte instellingen. Wat begint als een dier opstand tegen mensen, onder het motto
"alle dieren zijn gelijk" en het doel van een utopische bestaan, uiteindelijk ontaardt in een
persoonlijkheidscultus, politieke zondebokken en inherente corruptie. De laatste scènes laat je
afvragen of alle regeringen zijn uiteindelijk hetzelfde, ongeacht hun goede bedoelingen.
1984 (George Orwell, 1949)
Romans ORWE - magazijn Volwassenen MA 2134
Engelse romans - ORWE / Magazijn Volwassenen MA 562
Cultroman die de uitdrukking 'Big Brother is watching you' muntte. Visioen van de
westerse wereld anno 1984, waarin de enkeling ten onder gaat in een volkomen
kansloze strijd tegen 'de Partij' die met de meest barbaarse middelen de mens dwingt tot 'vrijwillige'
aanvaarding van een levens- en wereldbeschouwing die zelfs de meest elementaire menselijke
waarden vernietigt.
Het boek werd in 2004 verfilmd door Michael Radford

Lord of the Flies (William Golding, 1954)
Engelse Romans GOLD - Magazijn Volwassenen MA 15967
Heer van de vliegen - Romans GOLD
Een groep schooljongens spoelt na een schipbreuk aan op een tropisch onbewoond
eiland. Onder leiding van Ralph proberen zij te overleven, maar al gauw wordt Ralph
uitgedaagd door Jack. Een bloedige strijd volgt. Vanaf ca. 15 jaar.
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A Clockwork Orange (Anthony Burgess, 1962) - Romans BURG
Alex is een jonge en goedgebekte puber in een futuristische westerse maatschappij die
's nachts met zijn vrienden op strooptocht gaat, op zoek naar geld, opwinding en
'ultrageweld'. Tijdens een van zijn overvallen wordt hij gesnapt en veroordeeld voor
moord, maar in de gevangenis kan hij vrijkomen wanneer hij meewerkt aan een nieuw
pseudowetenschappelijk experiment. Hij wordt nu geconditioneerd om zó heftig op geweld te
reageren dat hij daar nooit meer naar zal verlangen (waardoor hij een "clockwork orange" wordt, een
'opwindsinaasappel' zonder vrije keuze dus), maar dat procedé heeft een paar onverwachte
bijwerkingen. Gruwelijk, onrustbarend, satirisch, grappig en bijzonder rijk, met een zeer apart
taalgebruik (Alex' monoloog wordt doorspekt met Slavische leenwoorden en diverse neologismen
Planet of the Apes (Pierre Boulle, 1963)
De apenplaneet (1978) - Magazijn Volwassenen MA 8820
De rollen zijn omgedraaid: de apen hebben het voor het zeggen en de mensen leven
als beesten in de bossen. Dit meer gebruikte thema (vgl. de honden in C.D. Simak-City)
is door de auteur op een aanvaardbare manier uitgewerkt, hoewel het boek niet
boven het peil van een normale avonturenroman uitkomt. Gezien de succesvolle
verfilming en de vele vertalingen toch wel een "must" voor de bibliotheek. Het einde van dit boek
neemt je verrast en maakt je stoppen en na te denken over waar de mensheid is op weg
The Long Walk (Stephen King, 1979)
Oorspronkelijk uitgegeven onder het pseudoniem Richard Bachman
De marathon - Romans KING / Magazijn Volwassenen MA 18829
Amerika, in een héél nabije toekomst: de Marathon is het brood & spelen geworden
van de massa. Honderden jongeren beginnen aan de Marathon, die dàgen duurt. De
regels zijn eenvoudig: sta stil, en je wordt doodgeschoten. Val of treuzel drie keer, en
je sterft. Er mag maar één winnaar zijn, de lààtste overlevende. Winnaar worden van de Marathon
betekent de uiterste glorie, maar tijdens de tocht zelf wordt de Marathon de uiterste nachtmerrie
voor alle deelnemers die van alle menselijke waarden afstand moeten doen. De roman tekent een
bijtend beeld van de psychologische aftakeling van de deelnemers, en eindigt met een bijna
surrealistische wending. Een scherpe satire op de commercialisatie van de sport, en het misbruik
daarvan voor politieke doeleinden, tevens een stevige psychologische tekening van een aantal
jongeren.
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The Running Man (Stephen King, 1982)
Oorspronkelijk uitgegeven onder het pseudoniem Richard Bachman
Vlucht naar de top Dwarsligger King / Volwassenen magazijn MA 7275
Een deelnemer aan een televisiequiz die zich afspeelt in het jaar 2025 moet om een miljard dollar te
winnen zijn leven op het spel zetten. Zijn taak is uit handen van zijn achtervolgers te blijven en dat
gedurende 30 dagen. Hij moet wel elke dag 2 videocassettes posten die dagelijks op de televisie
worden uitgezonden. Een fascinerend verhaal vol actie en spanning dat laat zien dat voor de
kijkcijfers alles wijken moet en dat daarvoor zelfs mensenlevens op het spel worden gezet. Aan de
andere kant werpt schrijver de vraag op of het slagen in het leven een kwestie is van geluk, en/of van
toeval of dat het een grote loterij is.
The Road (Cormac McCarthy, 2006)
De weg
Romans MCCA
Verfilmd door John Hillcoat (2016)
film ROAD
Als Amerika door natuurgeweld volledig verwoest is, zijn er slechts enkele
overlevenden (w.o. een vader en tienjarige zoon) die een veilig heenkomen proberen te zoeken,
waarbij de grenzen tussen goed en kwaad zijn verdwenen.
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Jeugdboeken
Verhalen
Vanaf 12 jaar (groen)
Sintel (The City of Ember, Jeanne DuPrau, 2003) - Magazijn Jeugd JM 3645
De onderaardse stad Sintel, gebouwd om het menselijk ras na een wereldramp te
laten overleven, geraakt na 200 jaar in verval. De voorraden raken op en het
kunstmatige licht, de enige lichtbron van de stad, valt met steeds kortere
tussenpauzes uit. De mensen worden onrustig. De schrik van het nakende totale
verval leidt tot relletjes en geloofsopflakkeringen. Kortom, de stad Sintel blijkt een
heel menselijke stad te zijn. Maar Lina en haar vriend Doon twijfelen er aan dat Sintel de enige stad
in het duistere heelal is
Sprankel (Jeanne DuPrau, 2005) - Magazijn Jeugd JM 1545
Wanneer de bewoners van een ondergrondse stad Sintel de uitgang naar de
oppervlakte hebben gevonden, moeten ze leren samenleven met de bewoners van
Sprankel en dat is niet makkelijk. Vanaf ca. 13 jaar.
The giver: bewaker van herinneringen (Lois Lowry, 2015)
Jeugd Boeken 12+ (groen): LO
Jonas groeit op in een gemeenschap waarin structuur en orde heerst. Iedereen leeft
volgens de regels van de commissie. Er is geen pijn of liefde. De commissie bepaalt
welke kleding je draagt, hoe je praat en wie je ouders zijn. Wanneer kinderen de
leeftijd van twaalf bereiken, wordt hen een levenstaak toegewezen. Jonas krijgt als enige de
levenstaak van Bewaker van Herinneringen. Vanaf de eerste dag van zijn nieuwe opleiding ontdekt
Jonas dat het leven niet altijd zo is geweest als het nu is.
Borealis (Marloes Morshuis, 2016) - Jeugd boeken 12+ (groen): MO
Joppe woont met honderdtachtig 13-jarige kinderen in kamp Borealis in Alaska. Ze zijn
geselecteerd om na een klimaatramp de aarde opnieuw te bevolken. Maar ze zitten er
tegen hun wil en Joppe is van plan om zijn vrijheid terug te winnen. Vanaf ca. 12 jaar.
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Vanaf 14 jaar (rood)
Transit (Margaretha van Andel, 2016) - Jeugd boeken 14+ (rood): AN
In 2275 zijn de vrienden Levya en Rheyn toe aan hun Bezinningsjaar. Ze maken een
illegaal uitstapje naar het reservaat van de aapachtige grauwers. Als ze Aag
ontmoeten, komt de vraag op of de grauwers wel apen zijn. Vanaf ca. 15 jaar.

Reeks Blackcoat rebellion, (Aimée Carter, 2015-)

Jeugd boeken 14+ (rood): CA

1. Marionet
2. Gevangene
Kitty Doe is een wees met rang III. Kitty krijgt de kans om een VII te worden, maar hiervoor moet ze
de plaats innemen van prinses Lila Hart, die is verongelukt. Vanaf ca. 15 jaar.

Selection-serie (Kiera Cass, 2014-2016)
Jeugd boeken 14+ (rood): CA
1. De selectie
2. De elite
3. De one
4. De prinses
5. De kroon
Met nog twee afzonderlijk leesbare boeken: De prins & de lijfwacht (2015) en De koningin &
de favoriet (2015)
De 17-jarige America Singer (ik-figuur) en haar kunstenaarsfamilie behoren tot een van de armste
kasten van het koninkrijk. Maar de kansen keren: America mag zich aanmelden voor een
selectieprogramma waaruit de kroonprins zijn toekomstige vrouw moet kiezen. Aangemoedigd
door haar moeder en geheime vriendje Aspen geeft America zich op en haalt daarbij de selectie
van meisjes die zolang aan het hof komen te wonen.
De test (Joelle Charbonneau, 2013)

Jeugd boeken 14+ (rood): CHAR

Na de Zeven Oorlogsfasen is de verwoeste aarde zich aan het herstellen. De mensen
die het hebben overleefd vormen nu het Verenigde Gemenebest, dat is opgedeeld in
kolonies. Uit elke kolonie worden jaarlijks getalenteerde eindexamenkandidaten
gekozen om deel te nemen aan een test om de toekomstige leiders van het land te
selecteren. De 17-jarige Malencia (ik-figuur) wordt voor haar vertrek door haar vader
Themalijst Dystopie

Openbare bibliotheek Kortrijk

maart 2017 p.7

gewaarschuwd voor wat haar te wachten staat. Al snel na aankomst beginnen de testrondes, en
vallen de eerste doden. Uiteindelijk blijven van de tweehonderd kandidaten er slechts twintig over.
Reeks The Hunger Games (Suzanne Collins, 2008-)
De hongerspelen
Engels
1. The hunger games Jeugd Engels Rood CO 1
3. Catching fire
Jeugd Engels Rood CO 2
3. Mockingjay
Jeugd Engels Rood CO 3
Nederlands
1. De hongerspelen
Jeugd Boeken 14+ (rood) : CO 1
2. Catching fire
Jeugd Boeken 14+ (rood): CO 2
3. Spotgaai
Jeugd Boeken 14+ (rood): CO 3
Het verhaal speelt zich af in de toekomst. Na een burgeroorlog is van Noord-Amerika het land Panem
overgebleven, bestaande uit het welvarende Capitool met twaalf daaraan ondergeschikte districten,
waarin veel armoede en onvrijheid heersen. In de jaarlijkse Hongerspelen moeten 24 kinderen, uit
elk district een jongen en een meisje, strijden op leven en dood in een ‘Big Brother’-omgeving.
Katniss Everdeen (16, ik-figuur) uit het 12e, armoedigste district springt in de bres voor haar jongere
zusje Prim wanneer deze wordt uitgeloot. Na een wat aarzelend begin krijgt het verhaal vaart in het
tweede en derde deel. Het thema is gedurfd: een strijd op leven en dood tussen twaalf- en
achttienjarigen, als vorm van vermaak. Wie is de slimste overlever?

Ook de cd’s van de films hebben we
hung

Reeks The maze runner(James Dashner, 2014-)
De labyrintrenner
1. De labyrintrenner
2. De schroeiproeven
3. De doodskuur
0.1 De moordopdracht
0.2 De viruscode

Muziek & Film 68

Jeugd Boeken 14+ (rood):
Jeugd Boeken 14+ (rood):
Jeugd Boeken 14+ (rood):
Jeugd Boeken 14+ (rood):
Jeugd Boeken 14+ (rood):

DA 1
DA 2
DA 3
DA 0.1
DA 0.21

Er zijn al twee delen verfilmd en verschenen op DVD

film MAZE
In een post-apocalyptische wereld komt Thomas (16 jaar) vanuit een duistere lift terecht in een
megagroot doolhof. In het midden van de doolhof wonen enkele tientallen jongens die er een
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bestaan opbouwen en tegelijkertijd op zoek zijn naar een ontsnappingsroute uit het labyrint. Door de
combinatie van vage herinneringen uit Thomas’ vroegere leven en zijn lef om samen met de
zogenaamde renners de doolhof te verkennen, ook wanneer de monsterlijke Grievers er ’s nachts
ronddolen, komt de zoektocht in een stroomversnelling. Deel 2 is niet te volgen als je deel 1 niet
gezien of gelezen hebt. Een gemeenschap van jonge jongens zonder herinneringen is in een plaats
genaamd "The Glade", dat is omgeven door een gigantisch labyrint gevestigd. De enige uitweg is
door het doolhof, dat de jongens hun dagen doorbrengen uitgevoerd in een poging om een uitweg te
vinden. Een zoektocht naar de waarheid leidt hen om te ontdekken dat de meeste van de aarde is
vernietigd en dat zij proefpersonen in een experiment, waar de volwassenen waren bereid om de
jongens op te offeren leeft ter wille van de mensheid.

Phobos (Victor Dixen, 2016) - Jeugd boeken 14+ (rood)- DI
Léonor doet met elf andere jongeren mee aan een live te volgen datingexperiment.
Tijdens hun enkele reis naar Mars, waar ze een menselijke kolonie zullen stichten,
krijgen ze via speeddate-sessies de kans om hun ware partner te vinden. Vanaf ca. 15
jaar.

De Sobmanwetten (Ludo Enckels, 2016) - Jeugd Boeken 14+ (rood): EN
Na een wereldwijde milieuramp leeft Alman (14, ik-figuur) in een mistig grottenstelsel.
De gemeenschap volgt de strenge wetten van Sobman, hun stichter. Maar sommige
bewoners hebben een geheim, zoals de vader van Alman. Vanaf ca. 13 jaar.

The jewel (Amy Ewing, 2016) - Jeugd Boeken 14+ (rood): EW
Violet (16, ik-figuur) is een surrogaat. Ze moet haar rijke eigenaresse zo snel mogelijk
een dochter schenken. Violet ontdekt dat zij en haar toekomstige baby een belangrijke
pion in een politiek machtsspel zullen zijn. Vanaf ca. 15 jaar.

Unplugged (Donna Freitas, 2016) - Jeugd Boeken 14+ (rood): FR 1
Skye (16, ik-figuur) leeft al ruim tien jaar in de Appwereld, een virtuele wereld
gescheiden van de echte wereld. Ze hoopt binnenkort te kunnen uitpluggen om haar
familie weer te zien. Maar dan wordt de toegang naar de echte wereld gesloten. Vanaf
ca. 15 jaar
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Reeks Gone (Michael Grant)
1. Verlaten
2. Honger
3. Leugens
4. Plaag
5. Angst
6. Licht

Jeugd boeken 14+ (rood): GR

Sam weet niet wat hij ziet wanneer zijn leerkracht op een dag zomaar verdwijnt. Het ene moment
staat de man nog voor de klas, het volgende moment is hij verdwenen. Niet veel later blijkt dat
iedereen die vijftien jaar of ouder is verdwenen is. Aangezien iedereen is verdwenen in het midden
van zijn bezigheden, ontstaat er onmiddellijk chaos: kookfornuizen blijven opstaan, auto's rijden nog
een eindje verder, baby's worden alleen achtergelaten. Een aantal kinderen probeert echter alles in
goede banen te leiden: iemand houdt het McDonaldsrestaurant open, anderen nemen een
kinderopvang over...
Eenzaam en extreem ver weg (Kate Ling, 2016) - Jeugd Boeken 14+ (rood): LI
Seren (16, ik-figuur) leeft aan boord van het ruimteschip Ventura dat op weg is naar de
dichtsbijzijnde bewoonbare planeet. Ze krijgt als levenspartner de arrogante Ezra
toegewezen. Maar dan wordt ze verliefd op Dom. Vanaf ca. 15 jaar.

Legend (Marie Lu, 2012-2014) - Jeugd boeken 14+ (rood): LU
1. Legend
2. Wonderkind
3. Finale
De vijftien jaar oude June wordt geboren in een elitaire familie in een van de rijkste wijken van wat
ooit de Westkust van de Verenigde Staten was en nu ‘de Republiek’ heet. Ze is een wonderkind dat
wordt klaargestoomd voor succes in de hoogste militaire kringen van de Republiek. Maar dan wordt
haar broer Metias vermoord. De hoofdverdachte is Day, de meest gezochte crimineel van het land.
June is vastbesloten wraak te nemen, maar ontdekt dat de moordenaar van haar broer én haar
ouders wel eens iemand heel anders zou kunnen zijn dan Day, en dat de natie die ze dient nog wel
meer geheimen te verbergen heeft.
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Touching Juliette serie (Tahereh Mafi, 2012-2014) - Jeugd boeken 14+ (rood): MA
1. Vrees me
2. Breek me
3. Vertrouw me
4. Verwoest me
5. Versplinter me
Juliette Ferrars is niet zoals anderen: ze kan mensen doden met één enkele aanraking. Niemand weet
waarom en daardoor vrezen mensen haar. Al 260 dagen is ze opgesloten in een instelling, terwijl de
wereld rondom haar op de rand van de afgrond staat en Het Herstel de macht probeert te grijpen. Er
komt een sprankje hoop in de vorm van Adam Kent, die ze kende als kind en die bij haar in de cel
opgesloten wordt. Al snel begint ze gevoelens voor hem te krijgen en het lijkt wederzijds, maar Adam
blijkt een gevaarlijk dubbel spel te spelen. Hij werkt immers voor Warner, de leider van Het Herstel,
die Juliettes krachten wil gebruiken om zijn tegenstanders uit te schakelen. Samen met en door
Adam vindt Juliette echter de kracht om terug te vechten

Chaostrilogie (Patrick Ness, 2013) - Jeugd boeken 14+ (rood): NE
1. Het mes dat niet wijkt
2. Het donkere paradijs
3. Lawaai dat nooit stopt
De ‘Chaos’-trilogie speelt zich af op Nieuwe Wereld, een planeet waar menselijke kolonisten
samenleven met de inheemse bewoners, de Spakkels. Op Nieuwe Wereld zijn gedachten hoorbaar,
waardoor privacy vrijwel niet bestaat.

Delirium-trilogie (Lauren Oliver, 2012-2013) - Jeugd boeken 14+ (rood): OL
1. Delirium amoris
2. Pandemonium
3. Requiem
In een toekomstige wereld wordt liefde gezien als een ziekte, maar genezing kan pas plaatsvinden na
het achttiende jaar. Lena (17, ik-figuur) wordt vlak voor haar genezing verliefd op Alex die aan zijn
genezing is ontsnapt. Vanaf ca. 15 jaar.
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Divergent (Veronica Roth, 2013-) - Jeugd boeken 14+ (rood): RO
1. Inwijding
2. Opstand
3. Samensmelting
In een poging om de inherente "fouten" in de menselijke natuur te corrigeren, hebben de
overlevenden van een oorlog is verdeeld in facties. Elke factie is gebaseerd op een ideaal, zoals
kennis en onbaatzuchtigheid, en alle burgers wordt verwacht dat zij voldoen aan de idealen van hun
factie. Tris, een 16 jaar oud meisje, past niet in elke categorie, wat betekent dat ze wordt gezien als
een onaanvaardbare bedreiging. Deze roman wijst op de gevaren van een intolerante samenleving
en de uitdagingen van het zijn 'anders'
Spin-off
Het verhaal van Four (Veronica Roth, 2015) - Jeugd boeken 14+ (rood): RO
Acht verhalen die zich afspelen in de wereld van 'Divergent', met als hoofdpersoon
Four. Ze gaan o.a. over Fours jeugd, waarin hij mishandeld werd door zijn vader en
over zijn kennismaking met Tris. Vanaf ca. 15 jaar.

We hebben de reeks ook op DVD

film DIVE

Het officiële boek bij de film
Informatie Jeugd (geel): Vrije Tijd-Kunst

Fotograferen-Filmen

Kijkje achter de schermen van de verfilming van het eerste deel van de Divergenttrilogie ('Inwijding'). Er is aandacht voor o.a. de personages en hun look, de casting en
computerbewerking voor speciale effecten. Met veel, ook paginagrote, kleurenfoto's. Vanaf ca. 14
jaar.
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Wereld zonder hemel-trilogie (Veronica Rossi) - Jeugd boeken 14+ (rood)- RO
1. Een wereld zonder hemel (2014)
2. De eindeloze nacht (2014)
3. Het stille blauw (2014)
De aarde is onleefbaar door verwoestende, giftige gaswolken. Aria (16) is een Inling en leeft in een
afgesloten, beschermde stad onder een grote overkapping. Door genetische manipulatie en iViewers,
die bewoners op hun linkeroog dragen, wordt een perfecte, virtuele wereld gecreëerd. Als Aria op
een dag uit de beschermde wereld wordt gezet, moet ze overleven in de open lucht. Tegen de
verwachting in en met hulp van wildling Perry (17) lukt haar dat. De twee vertrouwen elkaar niet,
maar gaandeweg ontstaat een band. Aria ontdekt dat het buiten anders is, dan ze in de virtuele
wereld heeft geleerd. Samen willen ze in de beschermde stad binnendringen, maar daarvoor moeten
ze veel hindernissen overwinnen.

The program (Suzanne Young, 2015) - Jeugd boeken 14+ (rood)- RO
1. Het programma
2. De behandeling
3. De remedie
Er is een Programma ontwikkeld, dat depressiviteit bij jongeren moet genezen. Sloane (ik-figuur)
komt erachter dat de herinneringen van deze jongeren worden gewist. Maar dan komt ze zelf in het
Programma terecht. Vanaf ca. 15 jaar.
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Boeken voor Young Adults
Raven 1 (Miriam Borgermans, 2016) - Young Adults BORG
Het is het jaar 2558. Raven is leerlinge op een Delicatus Slavenschool. Tegen alle
verwachtingen in wordt ze gekocht door een rijke Genoot. Maar dan wordt deze man
vermoord en is Raven hoofdverdachte. Vanaf ca. 15 jaar.

Matched (Ally Condie, 2010)
Reached (Ally Condie, 2014) - Young Adults COND
Cassia is een zeventienjarig meisje dat leeft in de Unie, een perfecte
maatschappij. We ontmoeten haar op de avond van haar Match Banket,
wanneer ze zal ontdekken met wie zij later zal trouwen. Groot zijn haar
verrassing en vreugde als het haar beste vriend Xander blijkt te zijn. Maar algauw vertroebelt de
situatie: er is een fout gemaakt. Op de microkaart die ze gekregen heeft, staat een tweede gezicht.
Het is óók iemand die ze kent: Ky Marcham. Maar hij zal nooit gematched kunnen worden, want hij is
een Dwaling

The chemical garden trilogy (Lauren DeStefano, 2011-2013

Young Adult DEST

1. Verwelken
2. Vrees
3. Verbreken
Rhine (16) leeft in een wereld waar door een genetisch virus mannen en vrouwen maar kort leven. Ze
wordt uitgehuwelijkt, maar wil zo haar leven niet leven. Vanaf ca. 15 jaar.
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Boeken voor volwassenen
Nederlandstalige romans
Deze epische boeken zijn niet in de lijst van de top 15 dystopische romans geraakt, maar dat
betekent niet dat ze niet het lezen waard zijn.
Het kinderziekenhuis (Chris Adrian, 2011) - Romans ADRI
Jemma is derdejaars medisch studente en heeft avonddienst in een ziekenhuis. Er
breekt een gruwelijke storm los en het gaat zo hard regenen dat de aarde begraven
wordt onder zeven mijl water. Na de zondvloed dobbert de losgeslagen kindervleugel
als een ark van Noah over de desolate watermassa, met zevenhonderd kinderen,
artsen, medewerkers en ouders die toevallig op ziekenbezoek waren. Alles is
voorgoed veranderd.
Caravantis (Frank Albers, 2014) - Romans ALBE
Elke utopie loopt uit op een Titanic-ramp. In deze vertelling over het Europese
zeestaatje Caravantis - dat geen kunst, theater of bioscoop heeft - heerst een
verborgen terreur, die vooral vrouwen treft. Maar voordat die onderdrukking aan het
licht komt, is dit schijnparadijs van verschillende kanten belicht. De Amerikaanse
journalist Jarvik (die eigenlijk Karl Rossmann heet, naar Kafka's roman) schrijft
reportages over wonderbaarlijke zaken in Caravantis.

Anna (Niccolo Ammaniti, 2016) - Romans AMMA
Wanneer een wereldwijd virus alle volwassenen heeft gedood, besluit Anna (13) met
haar 8-jarige broertje van Sicilie͏̈ naar het Italiaanse vasteland te gaan, in de hoop dat
wetenschappers daar een antidotum hebben ontwikkeld. Vanaf ca. 15 jaar.

Het laatste land (Threes Anna, 2012) - Romans ANNA

Na een ongewoon zware storm zijn alle verbindingen met het vasteland verbroken:
internet, satelliet, radioverbinding, niets werkt nog. De eilanders hebben het eerst
druk met het herstellen van de schade, het verzorgen van de gewonden en het
begraven van de doden, maar kunnen toch overgaan tot de orde van de dag. Behalve
op één punt: er zijn geen boten en vliegtuigen meer die het eiland kunnen bevoorraden.
Het verhaal van de dienstmaagd (Margaret Atwood, 1987)
Magazijn Volwassenen MA 5069
Nabije toekomst. In de Republiek Gilead (vroeger een deel van de Verenigde Staten)
heerst een theocratisch schrikbewind dat is gebaseerd op een extreem
fundamentalistische uitleg van de Bijbel. Er vinden oorlogen plaats met aangrenzende
secten. De rol van de vrouw is gereduceerd tot slaafsheid. Tegelijk worden er bijna
geen kinderen meer geboren: bijna alle vrouwen zijn onvruchtbaar geworden. Onder een of ander
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Bijbels voorwendsel krijgen de machthebbers 'leenmoeders' toegewezen: jonge vrouwen die ze twee
jaar in huis krijgen om er zo mogelijk een kind bij te verwekken. Eén van deze 'dienstmaagden' is de
hoofdpersoon van dit boek. Benauwend, allegorisch toekomstbeeld dat waarschuwt tegen neoreactionaire tendenzen.
Als laatste het hart (Margaret Atwood, 2015) - Romans ATWO
Deze dystopische roman (over een denkbeeldige, akelige samenleving) groeide uit de
serie korte verhalen die Atwood (1939 en een van Canada's belangrijkste auteurs) voor
de reeks Kindle singles van Amazon schreef. Net als in ‘Oryx en Crake’ (2003)* ziet de
nabije toekomst er weinig verfrissend uit: de economische crisis slaat onverbiddelijk
toe, het jonge paar Stan en Charmaine verliezen baan en huis. Ze leven in hun auto,
belaagd door nachtelijke plunderaars. Tot ze deelnemen aan het Positron Project, waarin mensen in
een beurtrol een maand in een comfortabel huis en een maand in de gevangenis doorbrengen
Het Jaar van de vloed (Margaret Atwood, 2009) - Romans ATWO
Een grote ramp, de Waterloze Vloed, heeft bijna alle mensen uitgeroeid, hoe de
wereld was en sinds de Ramp is, vertellen twee overlevenden: trapezedanseres Ren en
Toby, die serveerster was bij GeheimBurgers (niemand wist nog wat er in de burgers
zat). Hun verhalen, afgewisseld met de religieuze lessen en liederen (mede beïnvloed
door William Blake’s verzen aldus de auteur) van Adam Een, laten een dystopische
maatschappij zien, ontstaan uit dubieuze keuzes rond nu actuele thema’s.
Oryx en Crake (Margaret Atwood, 2003) - Romans ATWO
Oryx en Crake is het relaas van Jimmy's strooptocht naar de verlaten Compound
waaruit hij afkomstig is. Parallel hiermee volgen we een expeditie naar zijn eigen
verleden en de twee belangrijkste, maar enigszins enigmatische tot bijna mythische
figuren hieruit: zijn raadselachtige geliefde Oryx, die met de natuur geassocieerd kan
worden en Crake, duister supergenie en ooit Jimmy's beste vriend. Als derde pool in
deze verhouding kunnen we Jimmy associëren met de verworvenheden van de beschaving die in
verhouding tot de positieve wetenschappen slechts stiefmoederlijk behandeld worden in deze
geavanceerde aarde: taal, kunst, filosofie...
MaddAddam (Margaret Atwood, 2013) - Romans ATWO
Met de ingang van het nieuwe millennium keek ze opnieuw naar de toekomst met een
ambitieuze trilogie, waarmee ze bewust de grenzen van literaire prozagenres blijft
verleggen. Hoewel ze geen onderscheid wil maken tussen elitaire en populaire
verhaalkunst, benadrukt ze dat ze geen sciencefiction, maar ‘speculatieve fictie’ schrijft.
Daarin wordt een apocalyptisch en dystopisch maatschappijbeeld opgehangen dat op
een afwijkende manier sterk aanleunt bij de wereld die wij kennen: een mengeling van het verleden
en de toekomst.
De club van onwaarschijnlijke verhalen (Gary Barker, 2016)
Romans BARK
Wie een spannend oorlogsverhaal, gelardeerd met een portie (on)mogelijke liefde en
zelfs een snufje vampirisme, tot zich wil nemen, is met ‘De club van onwaarschijnlijke
verhalen' onder de pannen, voor zolang als het duurt. We schrijven eind 2024 en in het
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onherbergzame noorden van Afghanistan leveren Amerikaanse soldaten strijd met de Taliban en met
elkaar. Het wordt een slachting, die de autoriteiten thuis in de VS uit de publiciteit willen houden,
maar uiteraard is er één overlevende die wordt opgespoord door een fanatieke journalist met de
suggestieve naam John Fox
Het grote gebeuren (Belcampo, 1959) - Magazijn Volwassenen MA 6105
Met enige ironie beschrijft hij de Apocalyps zoals die er volgens hem uit zal zien.
Daarin zagen de Rijssenaren hun angsten uitgebeeld in legers van duivels en engelen
die op de Dag des Oordeels de rekening komen vereffenen. Dit werd hem in het
christelijke bastion niet in dank afgenomen. Jaap Drupsteen bewerkte het verhaal op
magisch-realistische wijze voor televisie. De uitzending op Oudejaarsavond 1975 was
een groot succes.
De rode droom (J. Bernlef, 2009) - Romans BERN
Krap en Kowalski zijn tragikomische figuren. Ze begrijpen de wereld alleen zoals die hen
ooit is aan- en overgeleverd. Dat betekent dat elke andere belichting van de
werkelijkheid voor botsingen zorgt van het type: clown trekt tafel naar zich toe in
plaats van zijn stoel aan te schuiven. Wat dat aangaat, hebben beiden meteen met het
nodige af te rekenen. Ze zijn inwoners van het voormalige "Thuisland", een land dat na
de ineenstorting van het socialisme door "Buurland" werd ingelijfd en dus feitelijk niet meer bestaat.
Alles wat er was (Hanna Bervoets, 2013) - Romans BERV
Na een mysterieuze gebeurtenis, slechts omschreven als ‘de knal’, komen een aantal
mensen vast te zitten in een schoolgebouw, waar ze een tv-documentaire aan het
opnemen waren. Programmamakers Barry, Merel, Leo en Lotteke, rekentalent Joeri
met zijn moeder Nathalie en zijn leraar Kaspar, en de conciërge Kaylem krijgen de
instructies om ramen, deuren en gordijnen dicht te doen en het gebouw niet te
verlaten. Zo ontstaat ‘de nieuwe situatie’ waarin mensen in extreme omstandigheden verplicht zijn
om met elkaar samen te leven.
Efter (Hanna Bervoets, 2014) - Romans BERV
Er is een wereld met nog modernere communicatiemiddelen en sociale media (elk
hoofdstuk eindigt met een verwijzing naar populariteit en prijs), maar wat erger is: het
is een wereld waarin verliefdheid wordt gereguleerd en teruggedrongen. LAD heet de
ongewenste, op verslaving en schizofrenie lijkende, liefdesverdwazing: Love Addiction
Disorder. Er zijn klinieken om van verliefdheid te genezen en er is een medicijn – Efter –
dat liefdesverdwazing moet tegengaan. Personages met wisselende belangen bij dit nieuwe medicijn
worden gevolgd, in en buiten de kliniek, en een journaliste treedt naar voren die het solitair tegen dit
liefdesmedicijn en de vigerende praktijk in een kliniek opneemt. Er zijn slachtoffers. Deze
toekomstroman is verontrustend, vreemd oorspronkelijk, maar tegelijk weerbarstig in de
ideeënrijkdom
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Blokken (Ferdinand Bordewijk, 1931) - Magazijn Volwassenen MA 1262 / 7096
'Blokken' (1931) beschrijft een communistische toekomstmaatschappij, even
angstaanjagend als 'Brave new world' en '1984')

De terranauten (T. Coraghessan Boyle, 2016) - Romans BOYL
Wat als het klimaat op aarde niet meer leefbaar is? Moet de mensheid dan verhuizen
naar Mars? In ‘De Terranauten’ beschrijft de Amerikaanse schrijver T.C. Boyle (1948)
een op dit idee gebaseerd experiment. Vier mannen en vier vrouwen (de Terranauten)
laten zich na een strenge selectie voor twee jaar opsluiten in een hermetisch
afgesloten kas. Zij moeten zelf voorzien in hun levensonderhoud. Het
wetenschappelijk project wordt gefinancierd door een miljonair die kapitalen verdient aan de
mediarechten, want de wereld kan via camera’s meekijken. De fysieke en sociale druk op de
deelnemers is groot. Het is hard werken om genoeg voedsel te produceren. Vervolgens is het leven in
een groep problematisch: rivaliteit en seksuele spanningen zorgen voor een letterlijk broeierige sfeer
Fahrenheit 451 (Ray Bradbury, 1953) - Magazijn volwassenen MA 1677
De tv heeft het gedrukte woord weggevaagd. Boeken worden vernietigd, lezers
vervolgd, bibliotheekhouders standrechtelijk gee͏̈xecuteerd. Dit gebeurt d.m.v. z.g.n.
"brandmannen" die geen water spuiten maar vuur (451 Fheit). De hoofdpersoon is
zo'n brandman, die langzamerhand toch in de ban van de wijsheid en schoonheid
van het boek geraakt. Uiteindelijk sluit hij zich aan bij de "illegalen" en wordt zelf ook
een boek. D.w.z. hij leert een boek uit zijn hoofd - en vertelt dat door tot het boek
weer gedrukt kan worden. Veel dialogen, boeiend geschreven, geeft een bizarre kijk
op een scheefgegroeide toekomstige maatschappij.
De kleine geschiedenis van de doden (Kevin Brockmeier, 2005) - Romans BROC
Zelden zullen twee delen van een roman zó hebben samengehangen als hier. Het ene
gedeelte gaat over een stad waarvan alle inwoners dood zijn; ze “leven” hier nog
zolang ze in de herinnering van de levenden bestaan, maar zodra niemand ooit meer
aan ze denkt, verdwijnen ze (waarheen wordt niet verteld). Het andere gedeelte gaat
over Laura Byrd, een onderzoekster op Antarctica die erachter komt dat de rest van de
wereldbevolking door een universele epidemie is uitgeroeid, zodat zij de enige overlevende is (en dus
de enige reden waarom de laatste inwoners nog in de dodenstad wonen). Een fascinerend
uitgangspunt over herinneringen, de dood en mogelijke bestaansredenen wordt sterk uitgewerkt in
een vloeiende stijl met ontroerende portretten van de doden en hun eigen herinneringen aan hun
(“echte”) levens, hoewel het onafwendbare einde van Laura Byrd het slot een enigszins verplicht
karakter verleent.
Kinderen van de Armageddon (Terry Brooks, 2007) - Romans BROO
De Amerikaanse auteur (geboren in 1944) beschrijft de wereld zoals die er over vijftig
jaar uitziet: oorlogen en luchtvervuiling hebben de aarde verwoest die bewoond wordt
door geesten, demonen en halfmensen. Slechts op enkele plaatsen weten groepen
mensen zich in leven te houden en zich te verdedigen tegen hun niets ontziende en
almaar oprukkende vijanden. Tegenover al die kwade machten staan een man en een
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vrouw die de opdracht hebben een kind te zoeken met magische krachten. Ook het elfenvolk voelt
het einde van hun wereld naderen en zoekt contact met het kind.
De keisnijders (Pieter De Buysser, 2012) - Romans BUYS
De keisnijders zijn vier broers en zussen die in de prille eenentwintigste eeuw op een
braakliggend terrein in Berlijn zijn gaan wonen, en met de brokstukken van de oude
muur een nieuwe muur hebben gebouwd. Cirkelvormig, en van niets en niemand
eigendom, is deze ‘sprakeloze kolos’ de aanstichter geworden van nieuwe gebruiken,
praktijken en verhalen, die over de hele wereld uitzwermen en overal navolging hebben gekregen.
De leden van deze vrolijke gemeenschap spelen, experimenteren, en vertellen elkaar verhalen,
waarin het niet-weten wordt gecultiveerd als wapen tegen de catastrofale logica van het vooruit.
Zo’n vijftig jaar later arriveert een nieuw viertal bij de muur, met dezelfde samenstelling, leeftijd en
klassepositie
Oorlog met de salamanders (Karel Capek, 2012) - Romans CAPE
Een drankzuchtige scheepskapitein ontdekt voor de kust van een Aziatisch eiland een
reusachtige, intelligente salamandersoort, die hij als goedkope arbeidskrachten aan het
werk zet. De dieren verspreiden zich over de wereld en worden steeds slimmer. Ze
leren praten, weten aan wapens te komen en ontwikkelen zich tot Salamanders. Ze
gaan de strijd met de mens aan.
De vette jaren (Koonchung Chan, 2011) - Romans CHAN
Verboden lectuur op het Chinese Vasteland, maar al in de kortste tijd in heel wat talen
uitgebracht. Ook in Vlaanderen is het boek niet ongemerkt voorbijgegaan.
Het verhaal speelt zich af in 2013. Enkele jaren ervoor, meer bepaald in maart 2011,
heeft er zich een rampzalige mondiale economische crisis voorgedaan: heel de
wereldeconomie is in elkaar gestuikt, en de Chinese regering zag zich genoodzaakt
drastisch in te grijpen om het land voor rampspoed te behoeden. China heeft de crisis inderdaad
goed overleefd en de regering roept trots en tevreden de 'Gouden Eeuw' uit.
Ender's Game / Spreker voor de doden (Orson Scott Card, 2013)
Magazijn volwassenen MA 2467 en Magazijn volwassenen MA 5106
In deze militaire roman volgen we Ender Wiggin, een wonderkind dat al
op jonge leeftijd is uitverkoren om na een intensieve training het bevel te
voeren over een vloot die definitief komaf moet maken met de
‘kruiperds’, zoals de aliens genoemd worden. Al tweemaal zijn ze naar de
aarde afgezakt in een poging ons te koloniseren en de laatste keer was de overwinning voor de
menselijke soort wel zeer nipt. Maar een mogelijke terugkeer van de insectachtige aliens is niet het
enige gevaar dat onze planeet bedreigt.
Het meisje met alle gaven (M.R. Carey, 2015) - Romans CARE
Ssst... Melanie heeft een geheim voor jullie Elke ochtend wacht Melanie in haar cel tot
ze wordt opgehaald en naar het klaslokaal wordt gebracht. Als ze aan de beurt is,
houdt Sergeant haar onder schot terwijl twee van zijn mannen haar in de rolstoel
vastgespen. Ze vinden haar niet aardig, denkt ze. Ze grapt dat ze niet zal bijten. Maar
niemand lacht. Melanie is een heel bijzonder meisje.
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De bron (Catherine Chanter), 2015) - Romans CHAN
Als Ruth Ardingly (± 45 jaar) het laatste deel van een gevangenisstraf voor
brandstichting en schuld aan de dood van haar kleinzoon met enkelband en bewaking
thuis mag uitzitten, komt ze na drie jaar terug op boerderij De Bron vlakbij Wales. Jaren
terug kocht ze het met haar man Mark omdat ze hun jachtige door laptop en muis
gedomineerde leven in Londen beu waren. Kort na hun aankomst begint een
langdurige droogte in het land, maar De Bron is een vruchtbare plek waar wél regen valt. Dat trekt
aandacht en veel mensen, maar leidt ook tot jaloezie en grote problemen in haar huwelijk. De komst
van de Zusters van de Roos en hun leidster, die Ruth als verlosser zien en geen mannen dulden, kost
later kleinzoon Lucien (5) het leven
Urania (J.M.G. le Clezio, 2011) - Romans CLEZ
Een geograaf ontdekt in Mexico twee ogenschijnlijk volmaakte gemeenschappen: een
groep onafhankelijke intellectuelen en een gemeenschap hippies met eigen regels en
een eigen taal.

Ready Player One (Ernest Cline, 2014) - Romans CLIN
Debuutroman. In een dystopie waar iedereen het leven ontvlucht in een computerspel
laat de door de jaren tachtig-cultuur bezeten maker van dit spel zijn fortuin na aan
degene die zijn in het spel verborgen puzzel oplost. Het boek volgt een tiener in zijn
queeste naar de oplossing. Het verhaal is kinderachtig (de obsessie van een
tienerjochie is ineens heel belangrijk) en ongeloofwaardig (er zijn nog niet half genoeg
uren in een dag voor de hoeveelheid films, muziek en games die de hoofdpersoon consumeert) maar
wel spannend.
Speler een (Douglas Coupland, 2012) - Romans COUP
In de cocktailbar van het armoedige Toronto Airport Hotel, met barman Rick (exalcoholist die zijn toevlucht zoekt tot een louche goeroe), strijken drie mensen neer:
Karen (alleenstaande moeder die wacht op Warren, haar internetdate), Rachel
(beeldschone autist met moederwens) en Luke (dorpspastor die $ 20.000 uit een
kerkfonds heeft gestolen). Als de wereld lijkt te vergaan en ze de deur barricaderen om
de chemische troep buiten te sluiten, zijn ze aan elkaar overgeleverd en delen ze hun levensverhalen
en opinies over relaties, maatschappij, God en het hiernamaals
De oversteek (Justin Cronin, 2011)
De twaalf (Justin Cronin, 2012)
De stad van spiegels (Justin Cronin, 2017) - Romans CRON
(het derde deel wordt eerstdaags verwacht in jullie Bib)
Na het zeer succesvolle 'De oversteek' is dit het tweede deel van wat een
trilogie moet worden over Amerika dat na een virusaanval afglijdt naar
een hel op aarde. Een samenvatting van deel 1 ontbreekt. De twaalf besmette veroordeelden
zwerven nog altijd door de apocalyptische wereld waarin een groep gezonde mensen probeert te
overleven door de aanvallen van in vampiers veranderde besmette medeburgers af te slaan. Maar
anderen maken misbruik van de situatie en proberende macht te grijpen. Alleen Amy kan de Twaalf
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bereiken. Samen met een groepje vluchtelingen weet zij de Twaalf samen te brengen in een stadion
waarna een verschrikkelijke strijd ontbrandt.

The books of mortals (Ted Dekker, 2012-2014) - Romans DEKK
1. Verboden
2. Sterfelijk
3. Soeverein
Een levensgevaarlijke wedren. Doel: het voortbestaan van de mens. The Books of Mortals - deel 1
Eeuwen geleden wist de wereld ternauwernood te ontsnappen aan de Apocalyps. Nu heerst overal
vrede. Ziekte en honger bestaan niet meer. Dan ontdekt Rom de onthutsende waarheid: de mensen
die op aarde rondlopen zijn al dood, hun DNA is ontdaan van wat hun tot mens maakt. Hij is de enige
die de mensheid weer tot leven kan wekken. Maar dat is levensgevaarlijk en er moet een torenhoge
prijs voor betaald worden. Want het menselijk leven zelf is verboden.
De man in het hoge kasteel (Philip K. Dick, 2016) - Romans DICK
Alternatieve geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog waarbij de Duitsers en
Japanners hebben gewonnen. Vanuit dit perspectief worden wereldbeelden van het
begin van de twintigste eeuw kritisch geanalyseerd. Het boek is niet alleen
maatschappijkritisch, maar er is ook veel ruimte voor filosofie en mystiek.
Minority Report (Philip K. Dick, 1991) - Magazijn volwassenen MA 2411
Commissaris John Anderton uit Washington DC is de uitvinder van het Precrime
Systeem, waarbij teams van mensen met voorspellende gaven moordenaars in de dop
aanwijzen. Nu is hij zelf aangewezen als toekomstige moordenaar en zijn doelwit is
iemand waar hij nog nooit van gehoord heeft… Dit spannende en originele korte
verhaal van Philip K. Dick, nu verfilmd door Steven Spielberg met Tom Cruise in de
hoofdrol, is het titelverhaal van deze bundel.

Weerwater (Renate Dorrestein (2015) - Romans DORR
Renate Dorrestein, de ik-vertelster, woont tijdelijk in Almere om in opdracht van de
gemeente als gastschrijver een roman over Almere te schrijven. Ze ziet het als een
uitgelezen kans om na haar writer’s block van twee jaar weer te kunnen schrijven. En
dat lukt! Na een hevig noodweer en een vreemd geluid, blijkt de wereld te zijn
vergaan, op Almere na, dat is geïsoleerd door een ondoordringbare, sinistere mist.
Gevolgen: hysterie, chaos, plundering, ziekten, vrouwenoverschot; Almere telt na drie jaar nog maar
5000 inwoners; er worden geen kinderen meer geboren.
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De cirkel (Dave Eggers, 2014) - Romans EGGE
Godzijdank komt daar Dave Eggers om de hoek. Deze Amerikaanse schrijver heeft laten
zien wat de dystopische roman écht moet doen: vraagtekens zetten bij de bestaande
maatschappij door middel van een vlijmscherpe satire neer te zetten. En dat is prima
gelukt. De Cirkel gaat over een jonge, ambitieuze vrouw, Mae Holland genaamd, die
wordt aangenomen bij het machtigste internetbedrijf ter wereld: De Cirkel. Mae kan
haar geluk niet op en stort zich op haar nieuwe werk, dat niet alleen haar professionele leven, maar
ook haar internet- en zelfs sociale leven ernstig zal beïnvloeden. De Cirkel streeft ernaar alles
openbaar te maken; alle kennis die men heeft, moet men delen. Privacy is diefstal en geheimen zijn
leugens. Maar hoe moet de rest van de wereld er dan uit gaan zien?

Tinnen soldaten (Christopher Golden, 2016) - Romans GOLD
Robotsoldaten die via het brein van soldaten die diep onder de grond verborgen
worden gehouden, worden aangestuurd, voorkomen oorlogen en opstanden. Een
gigantische elektromagnetische puls legt alle machines en transportmiddelen op aarde
plat en complete anarchie dreigt. De robotsoldaten slagen er in de presidenten van
Amerika en Rusland in veiligheid te brengen. De aarde zal opnieuw tot beschaving
gebracht moeten worden. Dit boek brengt in beeld wat er op aarde zou kunnen gebeuren wanneer
alle technologie uitgeschakeld zou worden. De mensheid dreigt te worden teruggeworpen naar de
middeleeuwen. De robots kunnen niets zonder goede leiding.
Het laatste woord (Alena Graedon, 2014) - Romans GRAE
Over een jaar of tien zijn boeken nagenoeg verdwenen, mensen zijn compleet
afhankelijk van hun Meme (een soort supermobieltje) en door een virus dat van de
computer op de mens is overgesprongen lijden velen aan een vorm van afasie. Na de
ontdekking van zijn raadselachtige verdwijning gaat Anana Johnson op zoek naar haar
vader Doug. Doug is eindredacteur van NADEL (North American Dictionary of English
Language) waarvan de laatste druk in boekvorm zal verschijnen. Anana ontdekt dat Doug is ontvoerd
door het machtige consortium Synchronic dat de rechten van alle woordbetekenissen in handen wil
krijgen. Synchronic wil grof geld verdienen door betekenissen van nieuw bedachte woorden te
verkopen. Geholpen door Dougs verliefde assistent Bart weet Anana haar vader te vinden en het
complot te verijdelen.
De vrouwen van Carhullan (Sarah Hall, 2008) - Romans HALL
Deze roman speelt zich af in de nabije toekomst, als de gevolgen van de
klimaatverandering ernstig worden, de olievoorraden opraken en oorlogen gevoerd
worden in China en Zuid-Amerika. In Engeland overheerst het Gezag, een autoritaire
overheid, die zich diep inbedt in het persoonlijk leven van haar burgers. De
hoofdpersoon wil ontsnappen naar een buitengebied waar een vrouwencommune
leeft. Het blijkt geen liefhebbende vrouwengemeenschap te zijn, ze wordt wreed verwelkomd en
dagen opgesloten in hondenhok. Vanaf haar aankomst heet zij Zuster. Langzaam verwerft zij zich een
plek in de vrouwengemeenschap waar altijd een ondertoon van dreiging overheerst. Als blijkt dat het
Gezag de buitengebieden wil aanvallen, sluit zij zich aan bij het vrouwenleger en vallen zij het Gezag
aan. Hun overheersing duurt een dag of vijftig, de meeste vrouwen sterven en de hoofdpersoon
wordt gevangen genomen.
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De wand (Marlen Haushofer, 2010) - Romans HAUS
Een vrouw schrijft een uitvoerig verslag over haar geïsoleerde situatie, in een
berglandschap, die zo'n twee jaar geleden begon. Destijds scheidde een geheimzinnige
wand haar plotseling af van de rest van de wereld, die overigens leek te zijn versteend.
Slechts in gezelschap van dieren moest ze in een jachthut zien te overleven.
De hondsster (Peter Heller, 2013) - Romans HELL
Een man, Hig, woont met een hond in een hangar bij een vliegveld. Hij is al tien jaar
een van de weinige overlevenden van een genocidale koortsaanval, gevolgd door een
bloedziekte, die de ondergang van de VS betekende. Zijn eenzame woonplek wordt af
en toe belaagd door kleine bendes overlevenden. Buurman Bangley leert hem wat
kordater en meedogenlozer op te treden. In een vliegtuigje verkent hij, met zijn hond,
de omgeving. Is er hoop voor hem, is er gezelschap, vindt hij de liefde die hij eens had met Melissa?
Hij klampt zich vast aan een stem die hij over de vliegtuigradio heeft gehoord en waagt het verder te
vliegen dan de brandstof toelaat. Daardoor komt hij een vrouw tegen die zijn bestaan verandert. De
radiostem blijkt een valstrik te zijn.
Het kralenspel (Herman Hesse, 1943) - Magazijn Volwassenen MA 5087
De laatste en grootste roman van de Zwitserse Nobelprijswinnaar (1946) Herman Hesse
(1877-1962). Op de puinhopen van een door grote oorlogen geteisterde wereld en van
het geestelijk verval van het 'feuilletonnistische tijdperk', zoals onze tijd wordt
genoemd, ontstaat een Republiek van verfijnde geesten, die zich met muziek en zuivere
geestelijke zaken bezighouden. Jozef Knecht (nomen est omen), een eenvoudige
volksjongen, zeer begaafd en nobel van inborst, brengt het in deze elite-orde tot een van de hoogste
posten, 'magister ludi', maar verlaat uit innerlijke onvoldaanheid de orde weer. Het boek is de
kroniek van dit leven en speelt rond 2200.
Mogelijkheid van een eiland (Michel Houellebecq, 2005)
Magazijn Volwassenen MA 1475
Het verhaal van Daniël 1 wordt voortdurend afgewisseld met flarden tekst (meestal
korte hoofdstukjes) waarin zijn kunstmatige nazaten Daniël 24 en ná hem Daniël 25
vele eeuwen later, lang nadat de mensheid is vervangen door een nieuwe intelligente
soort, commentaar leveren op zijn doen en laten.

Silo-Trilogie (Hugh Howey) - Romans HOWE
1. Silo (2013)
2. Schale (2014)
3. Stof (2015)
Post-apocalyptische roman over een groep mensen die na de bom leeft in een ondergrondse silo. Het
leven in de silo lijkt eenvoudig, maar zo simpel als het lijkt, blijkt het al snel niet te zijn. Interessante
setting, al vraagt men zich af waarom niemand ooit een lift heeft gebouwd. De silo telt 144
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verdiepingen en men doet alles met de trap. Goed uitgewerkte personages in een meeslepend
verhaal.
Slaap zacht, Johnny Idaho (Auke Hulst, 2015) - Romans HULS
William Gerson, een ruim 50-jarige Nederlandse workaholic, heeft een topfunctie in de
Archipel: een zwaarbewaakte, kunstmatige eilandengroep in de Stille Oceaan, een
conglomeraat van multinationals, waar strenge regels gelden, geen afwijkingen
worden getolereerd en alles en iedereen wordt gecontroleerd. Gerson is stervende,
maar wil niet buigen voor ‘de zwarte beul’. In het geheim financiert hij ‘project
Sisyphus’ van de briljante biologe Hatsu Hamada (28), die vergevorderd is met het ontwikkelen van
een gen voor oneindige regeneratie, dus het eeuwige leven. Op weg naar de Archipel, naar later
blijkt: uit op wraak, is Johnny Idaho (18), een ‘administratief overledene’. Wat (ver)bindt hen?
En ik herinner me Titus Broederland (Auke Hulst, 2016) - Romans HULS
De jongvolwassen broers groeien op in een verlaten bos waar ze leven als bannelingen
vanwege hun ‘duivelse’ afkomst. Zij lezen verboden boeken en leren gitaar spelen. Als
hun vader sterft en hun leefwereld wordt vernietigd, vluchten ze naar zee, een
bestemming van mythische proportie. Titus is de hardste van de twee, moedig maar
ook wreed en ongenaakbaar. De vertellende broer, ik-figuur en hoofdpersoon, is
zachter van karakter, poëtischer en daardoor taaier, de overlever. De barre tocht die de broers
maken wordt opgetild naar een existentieel, bijna mystiek overlevingsverhaal. De profetische
boodschap ervan behelst niet alleen kritiek op de uitbuiting van de aarde en op religieuze zwendel en
onverdraagzaamheid, maar krijgt een kosmische dimensie in puur poëtische zinnen.
Heerlijke nieuwe wereld door Aldous Huxley - Romans HUXL / Magazijn volwassenen
MA 9116
In het jaar '632 na Ford' zijn mechanisatie, efficiëntie en productie het hoogste goed,
terwijl individualiteit en emotionaliteit verdacht zijn. Door omstandigheden komt de
niet-'geciviliseerde' John terecht in deze maatschappij waarin mensen worden
uitgebroed in flessen, geconditioneerd worden op hun latere werk, en geen behoeften
kunnen kennen, zodat geluk wel moet volgen -en anders is er nog een drug voorhanden. John wordt
verliefd op Lenina, maar kan dat zichzelf niet toestaan. Lenina leeft volgens de regels van haar
wereld, de nieuwe wereld, welke John eerst zo bewonderde, maar waarvan hij nu merkt dat hij er
niet in past. Hij sterft door zelfkastijding.
Laat me nooit alleen (Kazuo Ishiguro, 2005) - Romans ISHI
Een "toekomstbeeld met fatale ontwikkeling" dat zich afspeelt in een alternatieve eind
20e-eeuwse versie van Engeland. Mensen worden gekloond en opgevoed met de
wetenschap dat ze vanaf hun dertigste tot hun dood zullen fungeren als een
orgaandonorbank. Kathy, een prille dertiger, ontmoet als verzorgster van
orgaandonoren in een revalidatiekliniek opnieuw haar vriendin Ruth en jeugdliefde
Tommy. Hun aftakeling na gedwongen orgaandonatie is een voorafspiegeling van wat Kathy
te wachten staat.
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J (Howard Jacobson, 2015) - Romans JACO
In een niet al te ver verwijderde toekomst is Engeland veranderd in een natie waarin
iedereen een andere achternaam heeft gekregen, humor wordt afgeraden vanwege
haar ontregelende functie, sociale media praktisch zijn verdwenen en mensen nog
maar vage herinneringen hebben aan de onduidelijke maar apocalyptische gebeurtenis
die steeds wordt omschreven als ‘wat er was gebeurd, indien het was gebeurd’. In deze
‘1984’-achtige staat beginnen twee schuchtere mensen een liefdesrelatie. Maar hebben zij elkaar
spontaan ontmoet of worden ze door een geheime instantie vanwege hun achternamen (Cohen en
Salomons) in elkaars armen gedreven? Bittere en zwart komische satire waarin de lezer meer weet
dan de personages en dus ook inzicht heeft in de historische context van zowel onze eigen
maatschappij als die van deze roman, en dus ook in wat de machthebbers daarvan mogelijk van plan
zijn.
De beproeving (Stephen King, 1992) - Magazijn volwassenen MA 2511
De 'Supergriep' vernietigt bijna de hele beschaving. De weinige overlevenden proberen
moeizaam een nieuwe maatschappij op te bouwen. Geweld, primitief bijgeloof en
nieuwe, waanzinnige riten maken een heropbouw echter zeer moeilijk en bijzonder
gevaarlijk.

Vlucht naar de top (Stephen King, 1982)
In 4 x Stephen King - magazijn volwassenen MA 7275
'Vlucht naar de top' moet een deelnemer aan een televisiequiz in 2025 om een miljard
dollar te winnen zijn leven op het spel zetten. Zijn taak is uit handen van zijn
achtervolgers te blijven en dat gedurende dertig dagen. Een fascinerend verhaal vol
actie en spanning dat laat zien dat voor de kijkcijfers alles wijken moet en dat daarvoor
zelfs mensenlevens op het spel worden gezet.
Ik zal hier zijn bij zonneschijn en schaduw (Christian Kracht, 2010)
Romans KRAC
Wat zou er gebeurd zijn als Lenin in 1917 niet de trein had genomen naar Rusland maar
als balling in Zwitserland was gebleven en daar de eerste Sovjetrepubliek had
opgericht? Christian Kracht beschrijft hoe de toekomst van ons verleden er bij dat
scenario had uitgezien.
Waanzinnige wereld: uit de memoires van Ljon Tichy (Stanislav Lem, 1971)
Magazijn Volwassenen MA 11764
Ion Tichy neemt deel aan een congres, waarbij een opstand uitbreekt en het hotel
gebombardeerd wordt met “naastenliefdebommen” om iedereen te kalmeren. Tichy
ontsnapt maar komt daarbij bijna om het leven. Hij ontwaakt in het jaar 2039 waar de
aarde veranderd is in een aards paradijs waar geen voedseltekorten, overbevolking of
krotten zijn. Alles blijkt echter bepaald door sterke doses hallucinogene drugs. Wanneer Tichy een
andere drug neemt ontdekt hij pas de werkelijkheid.
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De kloof (Doris Lessing, 2008) - Romans LESS
Een mannelijke historicus uit de Romeinse tijd (zijn verhaal wordt steeds voorafgegaan
door een tekeningetje van een adelaar) onderzoekt een pak documenten waarin de
eerste, oudste verhalen van de mensheid op papier zijn vastgelegd door
opeenvolgende vrouwelijke historici. Hij tracht deze verhalen te verwerken tot een
geschiedschrijving, maar hij heeft grote moeite met deze verhalen waarin vrouwen
maatgevend zijn. In de eerste verhalen zien de vrouwen de eerste jongetjes als Monsters.
Langzamerhand echter worden de vrouwen door het anders-zijn van de mannen gedwongen over
zichzelf na te denken. Zo ontwikkelen beide groepen zich, eerst in verzet, maar later in medeleven,
tot persoonlijkheden. De mythe over de man en de vrouw wordt tot een boeiend verhaal
omgeschreven
De verticale man (Davide Longo, 2012) - Romans LONG
Na een schandaal leidt voormalig schrijver en professor Leonardo Chiri een
teruggetrokken leven op het platteland. Het Italië waarin hij leeft, is een maatschappij
in verval geworden: voedsel en brandstof zijn schaars, er heerst anarchie,
rondtrekkende bendes moorden en roven. Zijn ex Allessandra levert zijn dochter van
16, Lucia, en haar zoon uit een ander huwelijk van 10, Alberto, bij hem af om voor hen
te zorgen. Als de dreiging steeds groter wordt, slaan ze op de vlucht om vanuit Noord-Italië Frankrijk
te bereiken, maar het wordt een ellendige zwerftocht waarbij hun allerlei rampen overkomen: de
wereld waarin ze leven is een onveilig oord geworden, waarin ze op een nieuwe manier zullen
moeten leren leven
Tijdmeters (David Mitchell (2015) - romans MITC
In deze fantasierijke roman volgen we verschillende personages, zoals het pubermeisje
Holly (de centrale figuur) dat in 1984 van huis wegloopt, een student die bijverdient als
oplichter, een oorlogsverslaggever die getrouwd is met de nu volwassen Holly, en een
zelfingenomen schrijver. Elk van hen krijgt echter te maken met inwendige stemmen
en vreemde visioenen, en dan blijkt dat zij allen betrokken zijn geraakt bij een groot
conflict tussen de ‘Chronometristen’ (die eeuwig kunnen bestaan) en de ‘Carnivoren’, die proberen
onschuldige zielen in te palmen en te offeren. Wanneer het verhaal tot 2020 is gevorderd, ontsporen
deze sterke psychologische portretten tot een onnavolgbare sciencefiction / fantasy-achtige strijd
tussen de twee bovennatuurlijke groepen, totdat de roman eindigt in 2040, in de duistere periode
nadat de klimaatcrisis en de energiecrisis de beschaving zo goed als uitgeroeid hebben en de oude
Holly haar dagen slijt in een Iers dorpje
Wolkenatlas (David Mitchell, 2013) - romans MITC
Vijf verhalen, alle zeer verschillend wat betreft tijd, stijl en genre, worden gestart en
breken abrupt af. Het zesde verhaal vormt de kern van het boek, gesitueerd in Oceanië
in de verre toekomst, als de geschiedenis van de mensheid op zijn eind loopt na een
grote catastrofe. Het bevat soms vage, soms duidelijke verwijzingen naar de
voorgaande verhalen. Dan gaan de vijf eerste verhalen door en vindt het boek zijn
structuur en samenhang. De schrijver schetst zijn visie op de toekomst van de mensheid.
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De teruggekeerden (Jason Mott, 2012) - Romans MOTT
Wij volgen Harold en Lucille Hardgrave die in 1966 hun enige zoon Jacob verloren toen
hij acht jaar oud was. Hij verdronk in de rivier achter hun huis en na bijna vijftig jaar
staat hij op de stoep. Het blijkt dat hij niet de enige is en aangezien er meer en meer
personen terugkeren, ontstaan er chaotische toestanden. Niet alleen in hun kleine
dorp, maar ook in grote steden en andere landen vindt hetzelfde plaats. Er komt een
Internationaal Bureau voor Teruggekeerden en soldaten die de mensen gevangen zetten in te kleine
ruimtes. Ook worden Teruggekeerden doodgeschoten en verbrand. Harold wordt samen met zijn
zoon opgesloten en Lucille brengt hen eten totdat er geen bezoekers meer worden toegelaten. Op
dat moment wordt het Lucille te veel en zij neemt het lot in eigen handen met desastreuze gevolgen.
Zwavelzuur (Amélie Nothomb, 2006) - romans NOTH / Magazijn volwassenen MA 2879
Onder het motto 'hoe gruwelijker de gebeurtenissen, hoe groter de aandacht' koos ze
als setting voor Zwavelzuur zowaar voor een concentratiekamp. Argeloze mensen
worden van de straat opgepakt en in beestenwagons afgevoerd naar een volledig
nagebouwd concentratiekamp. Agressieve en gefrustreerde mensen worden tot
gevangenisbewakers benoemd en krijgen de opdracht de gevangenen fysisch en
mentaal te folteren. Elke dag worden er vervolgens twee gevangenen geselecteerd die op een
gruwelijke manier terechtgesteld zullen worden, geregistreerd door de ogen van ontelbare camera's.
Switch (Charlotte Parsons, 2013) - Romans PARS
In opdracht van het Britse ministerie van Defensie test het farmaceutisch
bedrijf Drayton Life Sciences, Niton, een middel tegen slaap. Oorspronkelijk was het
medicijn ontwikkeld als een experimentele behandeling tegen een slaapstoornis, maar
het bleek een onverwachte bijwerking te hebben: de uitschakeling van de
slaapbehoefte. Vrij snel is de namaakvorm 24/7 op internet verkrijgbaar en ruim drie
miljoen Britten beginnen het controversiële antislaapmiddel te slikken. De snel toenemende
populariteit van het medicijn leidt tot grote bezorgdheid onder artsen en woede bij ouders: slaap is
een uiterst complex proces en kunnen de nuttige aspecten (celvernieuwing, dromen) zo maar
synthetisch worden nagebootst.
Het reservaat (Ward Ruyslinck, 1964) - Romans RUYS
Ongewijzigde herdruk van dit beroemde boek dat gaat over de gevoelsmens Basile
Jonas, die een eenzame strijd voert tegen de moderne, slechts op nut en winst gerichte
maatschappij. In dit gevecht tussen geweten, gevoel, idealisme en integriteit enerzijds
en onmenselijkheid, corruptie, onderdrukking en intolerantie anderzijds, gaat hij
kansloos ten onder. Het overdrevene van het verhaal past weliswaar bij het thema,
maar de bijzonder strakke scheiding in goede en slechte karakters wordt op den duur irritant, ook al
is dit in ideee͏̈nromans gebruikelijk. Via dit boek verkondigt de auteur zijn linkse, anti-Westerse en
anti-kapitalistische overtuiging, reden waarom het erg populair was in Oost-Europa. Het
toekomstbeeld en de maatschappijkritiek lijken op die in Huxley's "Brave new World" en in mindere
mate op die in Orwell's "1984".
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2084: het einde van de wereld (Boualme Sansal, 2016) - Romans SANS
Abistan is een theocratische staat, waarin de wrede wet van de Almachtige Yölah en
zijn profeet Abi, zoals verwoord in de Gkaboel, een sociale kaalslag heeft
teweeggebracht in taal, kleding, voeding, waarin geseling, steniging en executies de
dagelijkse sancties zijn. Rest nog één afvallige, Ati, die, verbannen naar een sanatorium
aan de uiterste grens van het Rijk, in ontmoetingen en gesprekken twijfel voelt groeien,
hoopt de verboden lijn te kunnen passeren, waarachter een andere wereld overleeft. Een
apocalyptische toekomstroman met filosofische implicaties, subtiel variërend in toon en stijl.
De stad der blinden (José Saramago, 2011) - Romans SARA
Een heel land wordt opeens getroffen door een besmettelijke blindheid. De blinden
worden allemaal bijeengebracht in een oud gebouw. Ze worden daar streng bewaakt
door leger en regering, maar op den duur worden ook dezen blind. Degeneratie zet in
en de wereld verandert in een zelfzuchtige strijd op leven en dood, in een hel. Op het
eind kunnen de blinden weer zien.
Gif (Samata Schweblin, 2016) - Romans SCHW
In een dorp op de eindeloze pampa van Argentinië bedreigt een niet-geïdentificeerd gif
de kinderen van twee extreem liefhebbende moeders. Die willen allebei alles wagen om
hun kind te redden. Ze aanvaarden de hulp van een genezeres die een duistere manier
heeft om de met de dood bedreigde kinderen te doen overleven. Samantha Schweblin
(Buenos Aires, 1978) won verscheidene prijzen in Zuid-Amerika en de Premio
Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero 2015 in Spanje.
Supertriest waargebeurd liefdesverhaal (Gary Shteyngart, 2012)
Romans SHTE
Amerika in de nabije toekomst is in oorlog met Venezuela, inwendig verscheurd door
politiek, bijna failliet. Ieder individu speelt Big Brother en draagt een äppärät, een soort
veredelde iPhone die alle persoonlijke gegevens bevat en openbaar maakt, van je
schuldenlast tot je cholesterol en je neukbaarheidsfactor. Het is een totalitaire wereld
van opportunisme en nastreven van eigenbelang. Lenny Abramov, een 39-jarige Russische jood,
wordt verliefd op Eunice Park, een 27-jarige Koreaanse die bij hem intrekt, gewoon omdat ze niet
weet wat anders te doen met haar leven. Beide lopen gebukt onder hun relatie met wederzijdse
families en hun cultuur. Een relatie van vallen en opstaan, terwijl rondom hen de wereld instort.
Central Park wordt een oorlogszone, China en de Europese Unie worden de leidende wereldmachten
op financieel gebied.
Vloed (Roderik Six, 2012) - Romans SIX
Wanneer het maar niet ophoudt met regenen, komt de stad onder water te staan. Vier
studenten (of zijn het er drie?) blijven als laatsten over. Michael, Joke, Nina en Victor,
de ik-verteller die tot de laatste pagina naamloos blijft, roken Ultra, een drug die hen
tijdelijk naar een parallel universum brengt, waar reeksen opeenvolgende beelden
volgens hun eigen logica voor hun geestesoog voorbijtrekken.
Romans SIX
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Station elf ( Emily St. John Mandel, 2015) - Romans STJO
WAT BLIJFT ER OVER ALS DE BESCHAVING TEN ONDER GAAT? EN HOEVER ZOU JE
GAAN OM DIT TE BESCHERMEN? Op een winterse avond in Toronto sterft de
beroemde acteur Arthur Leander op het toneel terwijl hij de rol van zijn leven speelt.
Diezelfde avond strijkt een dodelijk griepvirus neer op het Noord-Amerikaanse
continent. De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. Twintig jaar later trekt Kirsten, een
actrice van het Reizende Symfonieorkest, langs de nieuwe nederzettingen rondom de Grote Meren
om Shakespeare op te voeren voor de overlevenden van de ondergang. En dan wordt haar hoopvolle
nieuwe wereld wederom bedreigd
De reizen van Gulliver (Jonathan Swift, 1726) - Romans SWIF
Gullivers Reizen" is dus veel meer dan een avonturenverhaal in vreemde contreien.
Toch overheertst in dit verhaal de kritiek op politiek en beschaving zeker niet. Gulliver
komt in Lilliput en Brobdingnag in heel wat spannende hachelijke situaties terecht. In
Lilliput raakt hij betrokken bij allerlei intriges en ontsnapt hij ternauwernood aan de
executie. In Brobdingnag krijgt hij het aan de stok met gevaarlijke reuzenbijen, honden, -ratten, -vinken, -apen, -kikkers, en heeft hij ook af te rekenen met de jaloerse dwerg van de
koningin, die toch ook nog negen meter lang was. Gulliver raakt daarbij nooit in paniek. Hij
observeert, denkt na, relativeert, reageert diplomatisch en met veel empathie en doorzicht in wat
mensen beweegt.
Walden (Henry David Thoreau, 1854 !!!) - Romans THOR
In 1845 trok Thoreau de bossen in. Twee jaar lang verbleef hij in een huisje aan de
oever van Walden Pond om te lezen, te denken en te schrijven. Hij kwam terug met
een tekst die een van de grootste werken van de wereldliteratuur zou worden. In
Walden koppelt Thoreau enthousiaste natuurobservaties en filosofische bedenkingen
aan een pleidooi voor een betere samenleving. Meer dan honderdvijftig jaar na de
eerste druk inspireert deze unieke tekst nog steeds wereldwijd tot reflectie en bezinning
Onheil over Taitara (José J. Veiga, 2016) - Romans VEIG
Als de oom van Lu een fabriek opzet in Taitara, een stadje ergens in Brazilië, is het
groot feest. Maar de vreugde duurt niet lang en verandert snel in wanhoop als de
fabriek wordt overgenomen door de andere vennoten. Oom Baltasar vertrekt en de
nieuwe bazen leggen het stadje met strakke hand hun wil op. Gaandeweg wordt het
leven in Taitara steeds absurder en ondragelijker. De jonge Lu ziet het met lede ogen
aan en probeert te begrijpen wat er gebeurt. Het boek is te lezen als een allegorie op de politieke
situatie tijdens het militaire bewind

Zwerm: geschiedenis van de wereld (Peter Verhelst, 2005) - Romans VERH
Met Zwerm lanceert Verhelst een nieuw soort fictie, dat zijn realistische visioenen
perfect vormgeeft. Het boek wil een roekeloos gemonteerde film van de perfide
wereld zijn en slaagt daar nog in ook. De mythes en sprookjes worden deze keer
vervangen door en bedolven onder een splinterbom van fragmenten uit de moderne
wereldgeschiedenis.
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Parijs in de twintigste eeuw (Jules Verne, 1863) - Magazijn Volwassenen MA 7630
Een interessante, komische en goed verbeelde voorspellende karakterisering van de
20e eeuw met zijn machines, business, automatisering en geldzucht. Dromen en lachen
is verboden, want het is een ernstige tijd. Ofschoon het hier een jeugdwerk van Jules
Verne betreft, vinden we al trekken van de latere meester.
Slachthuis vijf of De Kinderkruistocht: een verplichte dans met de dood (Kurt
Vonnegut. 1969) - Romans VONN / Magazijn Volwassenen MA 8989)
De Amerikaanse schrijver (1922) was zelf aanwezig in Dresden in 1945 toen de
geallieerden Dresden platbombardeerden. Hij overleefde de aanval doordat hij met
zijn medegevangenen schuilde in de zeer diepe koelkelders van het slachthuis waar hij
als krijgsgevangene te werk was gesteld. Deze ervaring heeft zo'n diepe indruk op
Vonnegut gemaakt dat hij deze, ondanks vele eerdere pogingen, pas vijfentwintig jaar later in een
roman kon verwerken. Veel van de avonturen van Billy Pilgrim, de hoofdpersoon, zijn dus zeer
levensecht, maar ze zijn vervlochten met de bekende fantasierijke verzinsels van Vonnegut: Billy reist
heen en weer in de tijd, en bezoekt ook een andere planeet. Dit alles moet gezien worden als zijn
wanhopige poging om een manier te vinden om de verschrikkingen van Dresden te verwerken. Billy
kan alleen maar verder leven als hij zichzelf wijs kan maken dat niemand er iets aan had kunnen
doen.
Wij waren hier (Karen Thompson Walker, 2012) - Romans WALK
Op een dag blijkt dat de aarde steeds iets langzamer draait. Elke dag, elke nacht duurt
ietsje langer dan de vorige. De natuur verandert, de zwaartekracht en magnetische
velden veranderen. Dit heeft grote invloed op mens en dier, zowel fysiek als psychisch.
Om totale chaos te voorkomen stelt de overheid de Kloktijd in en proberen de meeste
mensen te leven zoals ze altijd al deden. Uiteraard zijn er ook mensen die zich niet
willen conformeren en zich aan het nieuwe ritme van de aarde aanpassen, de real-timers. In deze
setting speelt het coming of age verhaal van Julia (11, ik-figuur).
Goud roem citrus (Claire Vaye Watkins, 2015) - Romans WATK
In een volledig uitgedroogd Californisch landschap ontfermen voormalig model Luz en
gedeserteerde soldaat Ray zich over een verwaarloosd kind en zoeken in een
dystopisch duinlandschap naar betere levensomstandigheden.

Robopocalyps (Daniel Wilson, 2014) - Romans WILS
In deze apocalyptische nachtmerrie zijn het immers de zelfrijdende auto’s die, door de
intelligente computer Archos geïnfecteerd met een virus, als eerste massaal tegen de
mens in opstand komen. De rest van het robotdom volgt met rasse schreden en heeft
slechts één doel: de mensheid uitroeien.
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Wij (Jevgenij Zamjatin, 1927) - Romans ZAMJ
In de literatuurgeschiedenis staat Wij geboekstaafd als uitermate belangrijk. Eerst en
vooral omdat dit de allereerste anti-utopische roman zou zijn die ooit geschreven
werd. Deze kwalificatie hangt echter af van de gehanteerde definitie van een antiutopie. Wij bouwt namelijk onmiskenbaar voort op Dostojevski’s Aantekeningen uit het
ondergrondse, waarin het utopisch-positivistische concept van het kristallen paleis
zwaar onder vuur wordt genomen. Op zijn beurt heeft Zamjatins boek vrijwel zeker als inspiratiebron
gediend voor Aldous Huxleys Brave New World en voor George Orwells 1984.
Corpus delicti: een proces (Juli Zeh, 2009) - Romans ZEH
In Corpus delicti gaat het om de in onze samenleving aanwezige gezondheidsmanie. In
Zehs verhaal dragen alle mensen een chip in hun bovenarm, vergelijkbaar met de chip
die men vandaag al op identiteitsbewijzen aanbrengt: hij bevat biometrische gegevens,
van vingerafdruk tot DNA-profiel. De fysieke gesteldheid van de bewoners wordt
verder gecontroleerd via meetapparatuur in de riolering, via een verplicht aantal
dagelijks af te leggen kilometers op een hometrainer, en ook via een uitgekiend systeem dat bepaalt
wie zich met wie mag voortplanten: eenzelfde immuunsysteem is daarbij een absolute vereiste.
Roken is een ernstig misdrijf, of meer algemeen: alles wat je ongezond kunt noemen, is
gecriminaliseerd. Een en ander speelt zich niet langer af binnen een staatsstructuur, maar de staat is
vervangen door 'De Methode'. Die 'Methode' zou onfeilbaar zijn.
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Anderstalige romans
The chimes (Anna Smaill, 2015) - Romans Engels SMAI
Ene jongen staat langs de kant van de straat op weg naar Londen en alleen in de regen.
Hij heeft geen herinneringen, geen wegbeschrijving omdat woorden verboden zijn.
Ook heeft hij geen ouders, alleen maar muziek dat hem vooruitstuwt op weg naar
antworrden. De wereld rondom hem zingt, melodieën dwarrele,n rond en hangen
ovber al in de lucht. Muziek heeft woorden verdrongen.
The day of the Triffids (John Wyndham,1951) - Magazijn Volwassenen MA 15758
In een wereld van ontreddering en chaos die achterblijft nadat een langs de aarde
schietende komeet alle mensen met blindheid heeft geslagen worden de Triffids vergiftige vleesetende planten - een steeds dreigender gevaar.

Les coloriés (Alexandre Jardin, 2004) - Anderstalige romans Frans JARD
Een 'kind' van 32 verlaat het eiland Delivrance in de Stille Zuidzee om haar moeder te
gaan zoeken. Aangekomen in Parijs maakt ze voor het eerst kennis met de wereld van
volwassenen. Een etnoloog raakt onder de indruk van haar spontaniteit, haar dwaze
streken en verleidelijke spelletjes. Als ze besluit terug te keren naar haar eiland omdat
ze zich niet op haar gemak voelt in de wereld van de volwassenen met de vele regels,
volgt hij haar. Om te overleven onderwerpt hij zich aan een 'heropvoeding' en leert hij zich
aanpassen in een maatschappij waar sinds 1980 de regels van volwassenen compleet verbannen zijn,
waar iedere autoriteit ontbreekt, waar iedereen kind is en men geen kleren draagt, maar waar men
van top tot teen geverfd is.
Incident voyageurs (Dalibor Frioux, 2014) - Anderstalige romans Frans FRIO
In een gestrand treinstel lezen we de drie monologues interieurs van drie passagiers
die eerst alleen maar minuten, dan dagen, en later weken… opgesloten zitten. Een
stempelaar, een kaderlid en een alleenstaande vrouw.

Terminus radieux (Antoine Volodine, 2014) - Anderstalige romans Frans VOLO
Eeuwen na het einde van het Tweede Sovjet-tijdperk en de radioactieve straling in
Siberië bevolken fantoomsoldaten, zombies en getormenteerde prinsessen het
verwoeste rijk. De Terminal radieux is nu het centrum van de wereld. . Solovieï, de
directeur van de kolchoze veroudert alleen maar door bovennatuurlijke krachten,
geassisteerd door de onsterfelijke Mémé Oudgoul. Een konvooi van treinen draai
rondjes rond de kolchoze en gevangenen en soldaten blijven maar rondlopen…
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The owl and his boy (John Bradbury Robinson, 2011)
Anderstalige romans Engels BRAD
Een wijze uil heeft zijn intrek genomen in de bossen rond een kleine, idyllisch gelegen
Engelse kostschool, omdat hij een van de beste leerlingen, Christopher (11), heeft
uitverkoren met een speciale bedoeling. De uil gaat zich steeds meer met de school
bemoeien en belt zelfs de directeur op met aanwijzingen en beïnvloedt ook andere
dieren, o.a. de schoolkat, die zich vreemd gaat gedragen. Uil maakt van Christopher zijn
boodschapper, een laatste kans om door te geven dat het misgaat met onze planeet als de mensheid
niet heel drastisch verandert. Die boodschap wordt na veel verwikkelingen door de schooldirecteur
opgepakt, waarna er inderdaad veel verandert.
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Dystopische films
Blade Runner (Ridley Scott, 1982) - film BLADE
Rick Deckard (Harrison Ford) sluipt door de jungle van staal en microchips in Los
Angeles in de 21e eeuw. Hij is een 'blade runner' die op genetisch gemodificeerde
criminele 'replicants' jaagt. Zijn opdracht: ze doden. Hun misdaad: menselijk willen
zijn.

We hebben ook de cd met de filmmuziek

( 68 blade)

Children of Men (Alfonso Cuarón, 2007) - film CHIL
In de nabije toekomst wordt de wereld geplaagd door een totale onvruchtbaarheid
van het menselijk ras. Sinds 2009 zijn er geen kinderen meer geboren. Dan komt het
schokkende nieuws dat de jongste persoon op aarde - die achttien jaar is - gestorven
is. Er ontstaat complete chaos, en een voormalig revolutionair wordt ingeschakeld om
de meest gezochte persoon op aarde te beschermen: de laatste zwangere vrouw.

We hebben ook de cd met de filmmuziek

(film CHI)

Clockwork Orange, A (Stanley Kubrick, 1971) - film CLOC
Stampend, slaand, stelend, zingend, tapdansend en verkrachtend vermaakt Alex
(Malcolm McDowell), een vandaal met een bolhoed op, zich uitstekend – al is het
op tragische wijze ten koste van anderen. Zijn reis van immorele randgroepjongere
tot gehersenspoelde nette burger en weer terug vormt de dynamische boog van
Stanley Kubricks shockerende versie van het boek van Anthony Burgess. A
Clockwork Orange, een controversiële film toen hij uitgebracht werd, won de New York Film Critics
prijzen voor beste film en beste regisseur en werd genomineerd voor vier Oscars, waaronder beste
film. Dit krachtig staaltje filmkunst verleidt, choqueert en is nog steeds aangrijpend.

We hebben ook de cd met de filmmuziek
(68 vinyl 34580)

Themalijst Dystopie

(68 cd 20912) en de elpee

Openbare bibliotheek Kortrijk

maart 2017 p.34

Metropolis (Fritz Lang, 1927) - film METR
In een gigantische ondergrondse fabrieksstad rond het jaar 2000 komen arbeiders,
opgehitst door een duivelse robot, in opstand tegen de de heersende intellectuele
klasse en dreigt de schitterende bovenstad vernietigd te worden

We hebben ook de cd met de filmmuziek

(68 cd 44204) en de elpee

(68 vinyl 10357)
Minority Report (Steven Spielberg, 2012) - film MINO

Wanneer rechercheur John Anderton (Cruise) van de Pre Crime Unit wordt aangeduid
als toekomstig moordenaar, levert hij een race tegen de klok én tegen zijn
gespecialiseerde politie-eenheid om te bewijzen dat hij niet schuldig is aan een
misdaad die hij zelfs nog niet heeft gepleegd!

We hebben ook de cd met de filmmuziek

(68 minor)

Soylent Green (Richard Fleischer, 1973) - film SOYL
Thorn is een detective die in 2022 de klamme straten van een vervuild en
overbevolkt New York afschuimt. Hij is een moordenaar op het spoor, maar het spoor
leidt tot een verbijsterende ontdekking. Soylent Green is een aangrijpende, prachtig
in beeld gebrachte film, die het niet alleen van zijn speciale effecten moet hebben,
maar eerst en vooral van zijn diepmenselijke dimensie.
Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (Stanley
Kubrick, 1963) Magazijn Film & Muziek DVDM 70
In volle koude oorlog pakte Stanley Kubrick uit met een zwarte komedie over de
totale vernietiging van de aarde. Een dolgedraaide depressieve Amerikaanse generaal
dreigt, door het lanceren van een nucleaire aanval op Rusland, een fatale Derde
Wereldoorlog te starten. De in bunkers verschanste leiders trachten de op hol
geslagen oorlogsmachine te stoppen maar de militaire logica blijkt onstuitbaar… lees meer terwijl
machines (vliegtuig, Doomsday-machine) een eigen leven gaan leiden. Omdat het nucleaire gevaar
een taboeonderwerp was, benaderde Kubrick het gegeven als een zieke grap. Zijn antioorlogssatire
sloeg in als een bom
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The hunger games 2 Catching fire - film HUNG
The hunger games 3 Mockinjay part 1
The hunger games 3 Mockingjay part 2
In de toekomst is Amerika veranderd in het land Panem, bestaande uit een welvarend Capitool en
twaalf arme districten. De nu 17-jarige Katniss heeft vorig jaar samen met Peeta de jaarlijkse
Hongerspelen gewonnen. Nu dreigt president Snow haar vriend Gale te laten vermoorden, als ze niet
weet te voorkomen dat in een aantal districten opstanden uitbreken tegen het Capitool.
Island, The (Michael Bay, 2005) - film ISLA
Halverwege de 21e eeuw ontdekt Lincoln Six-Echo dat hij een kloon is die in leven
gehouden wordt voor bruikbare lichaamsdelen voor zijn origineel waarna hij probeert
een beschermde inrichting te ontvluchten. Samen met Jordan Two-Delta ontsnapt hij
naar de echte wereld waarna ze worden opgejaagd

Lobster, The (Yorgos Lanthimos, 2015) - film LOBS
In de nabije toekomst is het verboden om alleen te leven. Wie geen stel is, wordt
gearresteerd en ondergebracht in 'Het Hotel', waar het vol singles zit die nog een kans
krijgen. Als ze binnen 45 dagen niet aan de man/vrouw komen, dan worden ze
omgetoverd in een dier naar keuze.

Matrix, The (Brothers Wachowski's, 1999)
Matrix reloaded, the (Brothers Wachowski's, 2003)
Matrix revolutions, The (Brothers Wachowski's, 2004) - film MATR
De computerhacker Neo komt er achter dat het leven op aarde niets meer is dan een
computersimulatie, opgezet door machines om de mensheid in bedwang te houden.
Morpheus , een vrijheidsstrijder, gelooft dat Neo “de uitverkorene” is, diegene waarvan voorspeld is
dat hij de oorlog tussen de mensheid en de machines tot een eind kan brengen.
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Snowpiercer (Bong Joon-ho, 2014) - film SNOW
In 2031 is onze planeet door een mislukt klimaatexperiment in een nieuwe ijstijd
terecht gekomen. De laatste overlevenden bevinden zich op een kolossale trein: de
Snowpiercer. Om de orde op de trein te handhaven regeert de elite met ijzeren hand
over de lagere klasse. Moegetergd door dit onrecht neemt Curtis tegen wil en dank
de leiding over een groep opstandelingen. Een rauwe en bloederige strijd met als
inzet de mythische motor van de trein lijkt onafwendbaar.
Temps du Loup, Le (Michael Haneke, 2004) - film TEMP
Anna en haar familie gaan een weekend naar hun buitenhuis. Daar aangekomen blijkt
het huis bewoond door een familie die uiterst vijandig reageert en na een
woordenwisseling Anna's man doodschiet. Zij slaat met haar twee kinderen op de
vlucht en komt er gaandeweg achter dat er een catastrofe heeft plaatsgevonden,
waardoor alle vertrouwde waarden van de wereld zijn verdwenen.
Terminator, The (James Cameron, 1984) - film TERM
The Terminator is een razendsnel avontuur waarin Arnold Schwarzenegger, als
kwaadaardige en meedogenloze moordmachine, de ondergang van de mensheid
moet forceren. In 2029 wordt de Aarde gedomineerd door supercomputers, die
vastbesloten zijn om het menselijk ras uit te roeien! Om de toekomst van de
mensheid te vernietigen zijn de sluwe machines van plan het verleden te veranderen.
Een onverwoestbare cyborg -een Terminator- wordt naar het verleden gezonden om Sarah Conner te
vermoorden, aangezien zij de vrouw is die het leven zal schenken aan een toekomstige
rebellenleider. Is Sarah in staat om zichzelf en haar ongeboren kind te beschermen tegen de
onstuitbare vijand?

We hebben ook de cd met de filmmuziek

(68 cd 43479)

Zootopia (Byron Howard, 2016) - kin film ZOOT
Zootropolis is een stad als geen ander, een moderne wereld met alleen dieren. Het is
een mengelmoes van dieren uit verschillende omgevingen die samenleven. Het maakt
niet uit wie of wat je bent, van de grootste olifant tot de kleinste spitsmuis. Maar
wanneer de optimistische officier Judy Hopps zich aansluit bij de politie, ontdekt ze
dat het niet zo makkelijk is om als eerste konijn bij het politiekorps vol grote, stoere
dieren te zitten. Vastberaden om zichzelf te bewijzen, grijpt ze de kans aan om een zaak op te lossen.
Zelfs als dat betekent dat ze moet samenwerken met de welbespraakte sluwe vos Nick Wilde om het
mysterie op te lossen.
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Dystopische strips
El Mesias (Mark Bellido, 2015) - Strips BELL
Hoofdpersonage in dit op zichzelf staande stripverhaal, dat zich afspeelt in Spanje, is
Jesús Hernandez. Die was ooit steenrijk, maar door de economische crisis verliest hij
alles. Om te overleven trekt hij naar Marinaleda, een (echt bestaand!) dorpje dat in
een utopische setting het kapitalisme de rug heeft toegekeerd en onder de hoede van
zijn charismatische burgemeester probeert te bewijzen dat er een alternatief is.
Hernandez wordt al snel meegesleurd in een revolutie van sociaal communisme, waarin hij
uiteindelijk het stokje overneemt.
Reeks Jeremiah
De nacht van de roofvogels (Hermann, 1979-2015) - 34 albums
Het verhaal speelt in een Amerika waarvan, na een oorlog tussen Zwarten en Witten
waarbij van nucleaire wapens gebruik is gemaakt, grote delen verwoest zijn. Een en
ander is goed getekend in een realistische stijl met veel oog voor details. Het nogal
harde en gewelddadige verhaal zelf is duidelijk de aanloop tot een serie en heeft nog wel wat
manco's. De liefhebber van dit genre zal daar echter geen problemen mee hebben.
Doomsday (Mario Boon) - Strips BOON
1.
2.

Doomsday 1 91119.1 (2014)
Doomsday 2 (22220.2 (2016)

11 september 2019. De mensheid staat op het punt zichzelf heruit te vinden: een
wereldwijde nucleaire aanslag door terroristen moet de wereldbevolking decimeren
tot een absoluut minimum, de mensheid herleiden tot een superras van mutanten. Een klein
gezelschap vrienden en familie poogt vanuit Antwerpen aan deze waanzin te ontsnappen maar
ontdekt al snel dat de nieuwe wereld gebaseerd is op de foute ingrediënten van de oude wereld,
maar dan in het kwadraat. In een wereld van bruut geweld, rauwe seks, verraad, lafheid, moord,
mensenhandel en afrekeningen gaat dit kleine groepje vrienden op zoek naar een nieuwe plek, een
nieuwe thuis.
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