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Ian Fleming werd geboren in Londen, op 28 mei 1908, 

en was de jongere broer van reisverhalen-

schrijver Peter Fleming. Hij werd opgeleid op Eton, en 

de Koninklijke Militaire Academie Sandhurst. Hierna 

vertrok hij naar het buitenland om talen te studeren. 

Hij werkte als journalist in de jaren voor de Tweede 

Wereldoorlog. Aan het begin van de oorlog werd hij 

aangenomen als persoonlijk assistent van de directeur 

van Naval Intelligence, admiraal John Henry Godfrey. 

Fleming raakte betrokken bij meerdere operaties. Een belangrijke hiervan was de door Fleming 

ontwikkelde Operation Goldeneye, die ervoor moest zorgen dat de Britten nog steeds via Gibraltar 

konden communiceren als Spanje zich eventueel bij de Asmogendheden zou aansluiten. In 1944 

kreeg Fleming de leiding over de zogenaamde 30 Assault Unit, en later werd hij lid van het comité 

van de T-Force. 

Dit gaf hem de achtergrond en ervaring om goede spionageverhalen te schrijven. Er wordt zelfs 

beweerd dat sommige gebeurtenissen uit de Bondverhalen echt hebben plaatsgevonden en dat ook 

de figuur van James Bond gebaseerd is op een geheim agent die echt heeft bestaan. Geruchten dat 

het Bond-personage op Fleming zelf zou zijn gebaseerd, zijn door Fleming ontkend. 

 

Fleming, the man who would be bond (DVD, 2014) Film FLEM 

Vierdelige miniserie van Sky Atlantic en BBC America over het leven van Ian 

Fleming, bedenker van James Bond. Fleming (1908-1964) komt uit een 

welgestelde familie en leidt het leven van een playboy. In 1940 wordt hij 

aangenomen bij de Naval Intelligence, waar hij betrokken is bij diverse operaties 

en de inspiratie opdoet voor zijn latere James Bond-verhalen. 
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Boeken over James Bond 

James Bond voor dummies (Twan Arts, 2015) 

Informatie 799.1 

Dit boek verschijnt tegelijkertijd met de release van de meest recente James Bond-film 

'Spectre', en is daarop een mooie voorbereiding. Achtereenvolgens behandelt de 

auteur de geschiedenis van het literaire personage James Bond zoals bedacht door zijn 

geestelijke vader Ian Fleming, de ontwikkeling van de filmreeks, de eigenschappen van James Bond, 

de aanwezigheid van achtereenvolgens de Bond-girls, de schurken en de handlangers, de gadgets die 

Bond zo vaak gebruikt, de stunts, de vaak exotische locaties, de wereldberoemde muziek, de 

marketing en merchandise, de invloed van James Bond op de popcultuur, de zeven beste James 

Bond-films, en zeven mislukte elementen in de filmreeks. 

 

De James-Bond-saga (Raymond Rombout, 2006) 

Muziek & Film Informatie 799.1 / Magazijn Volwassenen MA 15295 

Eerst bespreekt Rombout de boeken van Ian Fleming, waarop de meeste Bondfilms 

zijn gebaseerd. Daarbij heeft hij het o.m. over de plot, de Bondgirls, de schurken, de 

bondgenoten en de ingrediënten van het verhaal. Hierna duikt Rombout in het 

filmuniversum van James Bond. Hij bespreekt elk van de 22 films en heeft daarbij 

aandacht voor o.a. de desbetreffende Bondvertolker, de typische begingeneriek van de films, het 

verhaal (en of dit gebaseerd is op een boek van Fleming of een andere auteur), de bondgenoten met 

o.a. Q en M, de schurken, enkele sterke en zwakke scènes, continuïteitsfouten, de gebruikte wapens 

en hoogtechnologische snufjes, de stunts, opnamelocaties en de muziek. 

 

James Bond: van Dr. No tot Skyfall (Raymond Rombout, 2012) 

James Bond: van Dr. No tot Spectre (Raymond Rombout, 2015) 

Muziek & Film Informatie 799.1 

 

In 2008, ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Ian Fleming, 

publiceerde Raymond Rombout ‘James Bond all in’. De vijftigste verjaardag van de eerste Bondfilm 

‘Dr. No’ in 2012 (en het uitkomen van ‘Skyfall’ in dat jaar) leidde tot de huidige aangepaste uitgave. 

Ditmaal is informatie over Bondboeken en -merchandising goeddeels buiten beschouwing gelaten en 

staan de 24 films centraal. Besproken worden onder meer de totstandkoming, de muziek, de acteurs 

(helden en schurken), de decors, de wapens en snufjes en de Bondgirl 

De tweede editie werd aangevuld met een recensie van de film 'Skyfall' en een toelichting van de 

nieuwste Bondfilm. 
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James Bond encyclopedie (John Cork, 2008) 

Muziek & Film Informatie 799.1 

In de hoofdstukken 'Bondschurken', 'Bondvrouwen', 'Bijrollen', 'Voertuigen' en 

'Wapens en gadgets' wordt een alfabetisch overzicht gegeven van alles wat zich 

onder deze noemers bevindt. Deze hoofdstukken zijn eveneens een ode aan de 

ongebreidelde fantasie van de makers, die hun personages namen meegaven als Pussy Galore, May 

Day, Lupe Lamora of Kissy Suzuki. Vervolgens krijg je nog een overzicht van de 21 Bondfilms die er tot 

nu toe zijn gemaakt. Daarbij word je meegenomen achter de schermen van de filmproductie en krijg 

je boeiende insider informatie.  

De James Bond encyclopedie is geen boek dat je van voor naar achter uitleest, maar een werk dat je 

tijdens dode momenten even ter hand neemt om je onder te dompelen in de wereld van een van de 

bekendste filmpersonages. 

 

Bond over Bond: het ultieme boek over 50 jaar James Bondfilms (Roger Moore, 

Gareth Owen, 2013) 

Muziek & Film Informatie 799.1 

Het resultaat is geen klassiek overzicht van de vele Bond-films. Het werk is ingedeeld 

volgens thema. Dat maakt het een interessant hebbeding om dingen op te zoeken, 

maar maakt het ook leuk om af en toe een hoofdstuk te lezen. Na een inleiding wordt een kort 

hoofdstukje gewijd aan het ontstaan van de films en de producers. Daarna wordt het boek pas echt 

interessant. De drie volgende hoofdstukken zijn echt heerlijk om lezen: informatie, prachtige foto’s, 

anekdotes over de schurken, de girls en de gadgets – drie onmisbare elementen in elke Bond-film. 

Voor de autoliefhebbers is ook een apart deel gewijd aan de prachtige en luxueuze wagens die de 

films rijk waren. Een niet te versmaden stuk is dat over stijl. Bond en stijl: het zijn haast synoniemen. 
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De 24 officiële films 

1. Dr. No (1958) 
 

  
Dr. No (boek, 2015)       Romans FLEM 

Dr. No (DVD, 1962)       Film DR NO 

 

James Bond, een Engelse geheim agent, raakt in allerlei gruwelijke avonturen verzeild als hij op 

Jamaica moet controleren of een plaatselijke agent vrijwillig of onvrijwillig is verdwenen. 

 

2. From Russia with love (1963) 

 

 
 

From Russia with love (boek, 2015)   Romans FLEM 

From Russia with love; Dr. No; Goldfinger (Engels boek, 2002) Magazijn Volwassenen MA 12359 

From Russia with love (DVD, 1963) DVD Film FROM / Magazijn Muziek & Film DVDM 103 

 

Beschrijving van de werkwijze van de SMERSH, de Russische spionagedienst, die een knap vrouwelijk 

lid erop uitstuurt om een Engels meesterspion te verleiden en te vermoorden. Liefde geeft aan de 

zaak echter een heel andere wending. 

 

3. Goldfinger (1964) 
 

   
Goldfinger (Boek, 2015)    Romans FLEM 

Goldfinger (DVD, 1964)     Film GOLD 

Goldfinger (John Barry, vinylelpee, 1964)  Magazijn muziek 68 VRT vinyl 35109 

Goldfinger (Shirley Bassey, cd-single, 1992)  Magazijn muziek 78 cd 38949 

 

Een geniale misdadiger tracht de helft van de wereldgoudvoorraad te bemachtigen, maar James 

Bond dreigt roet in het eten te gooien. 
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4.Thunderball (1965) 
 

 
 

Thunderball ‘DVD, 1965)     film THUN 

 

Rond de productie van Thunderball ontstonden nogal wat problemen. Het originele boek van 

Thunderball, dat werd geschreven door Ian Fleming in 1961, was gebaseerd op een scenario van een 

aantal scenarioschrijvers en producenten. Omdat van dit scenario geen film verscheen, besloot 

Fleming om er een boek van te maken. Hij werd aangeklaagd voor plagiaat en in 1963 moest hij voor 

de rechter verschijnen. 

 

5. You only live twice (1967) 

 

  
 

Je leeft maar tweemaal (boek, in 5 x James Bond, s.d.)  Magazijn Volwassenen MA 13156 

Je leeft maar tweemaal (boek, in James Bond Omnibus, 1984) Magazijn Volwassenen MA 8676 

You only live twice (DVD, 1967)     film YOU O 

 

Zelfstandig vervolg op 'In dienst van Hare Majesteit', waarin Bond naar Japan wordt gestuurd om van 

de inlichtingendienst daar gegevens los te krijgen. De Japanners zijn niet onwelwillend, maar eisen 

een tegenprestatie, zodat Bond zich weer tegenover zijn Duitse vijand geplaatst ziet die nu een 

botanische zelfmoordtuin bezit die zo floreert, dat het de Japanse overheid zorgen baart. Bond 

vernietigt ten slotte zijn vijand, maar over hetgeen er met 007 zelf gebeurt, blijft men vooralsnog in 

het ongewisse. 

 

6. On her majesty’s secret service (1969)  

 

 
 

On her majesty’s Secret Service (boek, 2015)  Romans FLEM / Magazijn Volwassenen MA 

5076 

On her majesty’s secret service (soundtrack CD, 2003) Magazijn Muziek & Film 68 cd 43671 

 

Bonds grote vijand Blofeld blijkt ondergedoken te zijn in Zwitserland als eigenaar van een exclusieve 

club die hij als dekmantel gebruikt om een biologische oorlog tegen Engeland te beramen. 
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7. Diamonds are forever (1971) 

 

 

Diamonds are forever (DVD, 1971)   film DIAM 

Diamonds are forever (elpee, John Barry 1971)  68 vinyl 11688 

 

James Bond (Sean Connery) komt in Amsterdam een omvangrijke diamantsmokkel op het spoor. 

Daar ontmoet hij ook de verleidelijke Tiffany Case, die even mooi als gevaarlijk blijkt te zijn. Het 

spoor leidt vervolgens naar Las Vegas, waar Bond een paar zeer inventieve moordaanslagen te 

verduren krijgt. Langzaam maar zeker komt Bond erachter, dat zijn aartsvijand Ernst Blofeld de hand 

heeft in zowel de diamant smokkel als de moordaanslagen. 

8. Live and let die (1973) 
 

   
 

Live and let die (Nederlands boek, 2015)  Romans FLEM / Magazijn MA 13786 

Live and let die (Engels boek, 2009)   Romans anderstalig FLEM 

Live and let die (George Martin, vinylelpee, 1973) Muziek Film 68 VRT vinyl 35128 

Live and let die (track op cd James Bond, 1988) Magazijn Muziek & Film 68 cd 15561 

 

Agent 007 moet zich direct in een allesbeslissende strijd storten tegen een beruchte drugsbaron die 

ten doel gesteld heeft om Bond uit de weg te ruimen en de wereld te veroveren. 

 

9. The man with the golden gun (1974)  

 

 
 

De man met de gouden revolver (boek, in 5 x James Bond, s.d.) Magazijn Volwassenen MA 13156 

De man met de gouden revolver (boek, in James Bond Omnibus, 1984) Magazijn Volwassenen MA 

8676 

The man with golden gun (DVD, 1975)    film MAN W 

 

James Bond zou zijn gelijke hebben gevonden in Francisco Scaramanga, een meedogenloze 

moordenaar wiens geliefde wapen en kenmerkend gouden pistool is. Wanneer Scaramanga de 

onschatbare Solex Agitator heeft bemachtigd, moet Agent 007 deze zien terug te krijgen en gaat hij 

met de getrainde killer en bloedstollend duel aan, op leven en dood! 
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10. The spy who loved me (1977) 
 

 
 

The spy who loved me (Engels, 1969)  magazijn Volwassenen MA 7004 

The spy who loved me (soundtrack, 1977) magazijn Muziek 68 VRT vinyl 34747 

The spy who loved me (DVD, 1977)  film SPY W 

 

Vivienne Michel loopt weg – van pijn, van afwijzing en van vernedering. Wanneer ze toevallig in een 

misdadige plot belandt, lijkt haar leven op een einde te lopen. Tot ze Bond ontmoet… 

 

11. Moonraker (1979) 
 

 
Moonraker (DVD, 2012)   DVD films MOON 

Moonraker (track Shirley Bassey op cd The best of James Bond) Muziek film 68 A/best of 

 

Als een Moonraker spaceshuttle wordt gestolen tijdens het transport naar het Verenigd 

Koninkrijk boven op een transportvliegtuig, wordt James Bond door M op onderzoek uitgestuurd. De 

inleiding voor de begintitel bevat zowel het in vlammen opgaan van het vliegtuig tijdens de diefstal 

van de Moonraker als Bond die in Zuid-Afrika uit een ander vliegtuig wordt geduwd 

zonder parachute door Jaws, een huurmoordenaar die voor het eerst te zien was in The Spy Who 

Loved Me. Na dit overleefd te hebben (door de parachute van een tegenstander af te pakken) komt 

Bond terug op het hoofdkwartier in Londen waar hij door M over de huidige crisis wordt 

geïnformeerd: de shuttle was in bruikleen van de Amerikaanse regering en moet dus opgespoord 

worden. Bond moet zijn onderzoek beginnen door informatie te zoeken bij Sir Hugo Drax, wiens 

bedrijf de leverancier is van de spaceshuttles voor de Amerikaanse regering. Bond probeert hem te 

ontmoeten op zijn landgoed en bij zijn fabriek in Californië. 

 

12. For your eyes only (1982) 
 

  
 

Van een blik tot een moord (boek, in 5 x James Bond, s.d.) Magazijn Volwassenen MA 13156 

Van een blik tot een moord (boek, in James Bond Omnibus, 1984) Magazijn Volwassenen MA 

8676 

For your eyes only (Engels boek, 1965)  Magazijn Volwassenen MA 7003 

For your eyes only (Bill Conti, vinylelpee, 1981) Magazijn muziek 68 VRT vinyl 34948 

 

De taak van James Bond is dit keer een supergeheim Brits spionageschip op te sporen, dat voor de 

kust van Griekenland tot zinken is gebracht. Op een gegeven moment ontmoet Bond de 
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wonderschone Melina, die zich wil wreken op de moordenares van haar vader. Samen komen zij de 

geheimzinnige Columbo tegen die mogelijk bij meer dan alleen zijn internationale smokkelorganisatie 

betrokken is. Bond - weer alleen - ontmoet de verleidelijke schaatster Bibi en een koelbloedige 

handlanger, die steeds op de meest onmogelijk momenten te voorschijn komt. 

 

13. Octopussy (1983) 
 

 
 

Octopussy (boek, 1992)    Magazijn Volwassenen MA 9867 

Octopussy: original soundtrack (1983)  Magazijn Muziek 68 VRT vinyl 33917 

Octopussy (film)    film OCTO 

 

Drie korte verhalen zijn in dit bundeltje samengebracht. In het eerste verhaal moet Bond een moord 

oplossen die plaatsvond in Oostenrijk in 1945, waarbij een voormalige Engelse officier betrokken zou 

zijn. Het tweede verhaal brengt Bond naar het Berlijn van de jaren zestig waar hij een sluipschutter 

moet vermoorden, zodat een Engelse spion veilig kan terugkeren naar het Westen. Het derde verhaal 

brengt Bond binnen in de wereld van grote veilinghuizen in Londen om er een Russische spion te 

ontmaskeren. 

 

14. A view to a kill (1985) 

 

 
 

Van een blik tot een moord (boek, in James Bond Omnibus, 1984) Magazijn Volwassenen MA 

8676 

A view to a kill (vinylsingle, 1985)   magazijn muziek 78 VRT vinyl 12313 

A view to a kill (DVD, 1985)    film VIEW 

 

Agent 007 moet het opnemen tegen twee van de dodelijkste schurken: de superintelligente Max 

Zorin product van een genetisch Nazi-experiment en zijn handlangerster May-Day 

 

15. The living daylights (1987) 
 

 
 

The living daylights (A-HA, vinylsingle 1987 Magazijn Muziek 78 VRT vinyl 15491 

The living daylights(vinylelpee, 1987)  Magazijn Muziek 68 vinyl 10119) 

The living daylights (DVD, 1987)  film LIVI 
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Een duister plan van de Russische KGB. Alle spionnen moeten over de kling worden gejaagd, om de 

rust tussen Oost en West te verstoren. Als eerste moet de Dubbel-0 afdeling van de Britse 

Inlichtingendienst worden vernietigd. Agent 007 alias James Bond weet daar een stokje voor te 

steken. 

 

16. Licence to kill (1989) 
 

niet op een boek gebaseerd 

Licence to kill (DVD, 1989) film LICE  

     

In Licence to Kill wordt deze bijzondere vergunning voor James Bond vervallen verklaard. 

Dat is voor hem een extra uitdaging om er nog harder dan ooit tegenaan te gaan. 

 

 

 

17. GoldenEye (1995) 
 

niet op een boek van Ian Fleming gebaseerd 

 

 
 

Goldeneye (boek John Gardner, 1995)  magazijn Volwassenen MA 13839 

Goldeneye (cd-single, 1995)   Magazijn Muziek78 cd 39421 

 

James Bond krijgt de opdracht een stukje ultramoderne techniek, dat alle elektronica op aarde kan 

ontregelen en dat in handen is van een Russisch misdaadsyndicaat, onschadelijk te maken. 

 

18. Tomorrow never dies (1997) 
 

niet op een boek van Ian Fleming gebaseerd 

 

 
 

Tomorrow never dies (DVD, 1997)   film TOMO 

Tomorrow never dies (cd, 1997)   Magazijn Muziek & Film 68 cd 18928 

 

Iemand zet de wereldmachten tegen elkaar op en alleen James Bond kan dit stoppen. Wanneer een 

Brits marineschip op geheimzinnige wijze tot zinken wordt gebracht, lijkt de aarde op wereldoorlog III 

af te stevenen totdat James Bond op het spoor komt van het misdadig genie Elliot Carver (Jonathan 

Pryce), een machtige mediabaron, die van het misdadig manipuleren van wereldschokkende 

gebeurtenissen zijn vak heeft gemaakt. 
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19. The world is not enough (1999) 
 

niet op een boek gebaseerd 

 

 
 

The world is not enough (film)    film WORL 

The world is not enough( Raymond Benson, 1999) Magazijn Volwassenen MA 13111 

 

Als agent 007 de opdracht krijgt om de mooie erfgename van een oliebaron te beschermen, wordt hij 

meegezogen in een erg gevaarlijk avontuur. Zijn tegenstander is dit keer Renard (Robert Carlyle): een 

genadeloze anarchist die immuun is geworden voor pijn en daarom bijna onverslaanbaar is… 

 

20. Die another day (2002) 
 

 
 

Die another day     Film DIE A 

 

Bonds topgeheime missie wordt geaborteerd en agent 007 wordt gemarteld door de vijand. In de 

steek gelaten door M16 en ontdaan van zijn 00-licensie, is James uit op wraak. Hij gaat de 

confrontatie aan met een super-spion een ijskoude agente en een gladde miljardair. 

 

21. Casino Royale (2006) 
 

      
Casino royale (Engels boek, 2006)    Anderstalige romans : Engels FLEM 

Casino royale (Nederlands boek, 2015)   Romans FLEM / Magazijn MA 4751 

Casino royale (DVD, 2007)    Film CASI 

Casino royale (David Arnold, cd, 2006)   Muziek Film 68 casin 

Casino royale (Burt Bacharach, cd, 1990  Muziek Film 68 casin 

Casino royale (Burt Bacharach, vinylelpee, 1967) Muziek Film 68 VRT vinyl 34234 

Casino royale (Herb Alpert, vinylelpee, s.d.)  Muziek Film 68 VRT vinyl 41810 

 

Een Russische spion, wiens levenswijze zijn financiële draagkracht te boven gaat, valt in ongenade bij 

zijn superieuren. Zijn voornemen de zaak te redden met hoog spel aan de baccarattafel, bereikt ook 

de Britse contraspionage, die James Bond eropuit stuurt om als tegenspeler te fungeren. Het geluk is 

met 007, maar dan ervaart Bond dat een kat in het nauw vreemde sprongen maakt. 
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22. Quantum of solace (2006) 
 

Gebaseerd op een kortverhaal uit ‘For your eyes only’ 

 

 
 

Quantum of solace (cd - filmmuziek, 2008)   68 quant 

 

De film begint op het moment waar de vorige film eindigde. Bond reist van het Gardameer naar 

Siena met zijn gevangene, Mr. White. Tijdens de reis wordt Bond achtervolgd door meerdere auto's. 

Bond schudt ze af en arriveert even later in Siena, waar M en Bond Mr. White ondervragen. Mr. 

White laat aan Bond en M weten dat zijn organisatie medewerkers heeft rondlopen bij zowel de CIA 

als de Britse geheime dienst. M's bodyguard Mitchell voegt meteen de daad bij het woord en valt 

hen aan. Na een dolle achtervolging doodt Bond zijn tegenstander door net een fractie eerder te 

schieten. Mr. White is echter al ontsnapt. 

 

23. Skyfall (2012) 
 

 
 

Skyfall (DVD, 2012)      film SKY 

Skyfall (cd soundtrack, 2012)     68 skyfa 

 

Geheim agent 007 is bezig met een actie tot zijn charmante secondante hem per ongeluk omver 

schiet en Bond in een diepte valt. Als M aanneemt dat hij is verongelukt, meldt hij zich weer, 

weliswaar vol wrok en in deplorabele staat. De gewetenloze schurk Raoul Silva heeft het 

computerprogramma van de geheime dienst gekraakt waardoor hij de identiteit van verschillende 

geheim agenten kent. 

 

24. Spectre (2015) 
 

 
 

Spectre (DVD, 2012)      film SPEC 

Spectre (cd – soundtrack, 2012)     68 spect 

 

James neemt het op tegen Spectre, de misdaadorganisatie die hij al bestreed in Diamonds Are 

Forever (1971). Als hij dat op eigen houtje doet, wordt hem dat door MI6 niet in dank af genomen. 

Cinema.nl kent 3 sterren toe: ‘Mendes vervolgt zijn herwaardering van 007 als de stijlvolle en gevatte 

rokkenjager van weleer, maar zijn hang naar traditie schiet uiteindelijk te ver door. 
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Niet officiele films 

 

Casino royale (Eng. Titel: Casino Royale, 1953) 

 
 

Casino royale (Nederlands boek, z.j.)  Romans FLEM 

Casino royale (Nederlands boek)  Magazijn Volwassenen MA 4751 

Casino royale (DVD, 2006)   film CASI 

Casino royale (cd soundtrack, 1990)  68 casin 

Casino royale (Burt Bacharach - elpee, 1967-) Magazijn Muziek 68 VRT vinyl 34234 

Casino royale (Herb Alpert – elpee, z.j.)  Magazijn Muziek 65 VRT vinyl 41810 

 

Een Russische spion, wiens levenswijze zijn financiële draagkracht te boven gaat, valt in ongenade bij 

zijn superieuren. Zijn voornemen de zaak te redden met hoog spel aan de baccarattafel, bereikt ook 

de Britse contraspionage, die James Bond eropuit stuurt om als tegenspeler te fungeren. Het geluk is 

met 007, maar dan ervaart Bond dat een kat in het nauw vreemde sprongen maakt. 
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Titelsongs 

De filmmuziek is altijd een héél belangrijk element in de Bond-fims en het vertolken van de Title Song 

is een voorrecht waarvoor letterlijk en figuurlijk zou gevochten worden. 

 

Hieronder een overzicht van de Bond-thema’s 

 

    
 

The themes from all 15 Bond films (1988) magazijn Muziek & Film 68 cd 15557 

The best of James Bond (2006)   68 A/best o 

James Bond (1988)    magazijn Muziek & Film 68 cd 15561 

The best of James Bond 007 (1999)  magazijn Muziek & Film 68 cd 4215 

 

De volledige lijst Bondsongs 

 

Dr. No  Monty Norman & John Barry 

From Russia with Love Matt Monro: From Russia with Love (1963) 

Goldfinger  Shirley Bassey: Goldfinger 1964 

Thunderball  Tom Jones: Thunderball 1965  

You Only Live Twice  Nancy Sinatra: You Only Live Twice (1967) 

On Her Majesty's Secret Service John Barry: On Her Majesty's Secret Service (1969) 

Diamonds Are Forever Shirley Bassey: Diamonds Are Forever(1971) 

Live and Let Die  Paul McCartney & Wings: Live and Let Die (1973) 

The Man with the Golden Gun Lulu: The Man with the Golden Gun (1974) 

The Spy Who Loved Me Carly Simon: Nobody Does It Better (1977) 

Moonraker  Shirley Bassey: Moonraker (1979) 

For Your Eyes Only  Sheena Easton: For Your Eyes Only (1981)  

All Time High  Rita Coolidge: Octopussy (1983) 

A View to a Kill  Duran Duran: A View to a Kill (1985) 

The Living Daylights  A-ha: The Living Daylights (1987) 

Licence to Kill  Gladys Knight: Licence to Kill (1989) 

GoldenEye  Tina Turner: GoldenEye (1995) 

Tomorrow Never Dies Sheryl Crow: Tomorrow Never Dies (1997)  

The World Is Not Enough Garbage: The World Is Not Enough (1999) 

Die Another Day  Madonna: Die Another Day (2002)  

Casino Royale  Chris Cornell: You Know My Name (2006)  

Quantum of Solace  Alicia Keys & Jack White: Another Way to Die (2008) 

Skyfall  Adele: Skyfall (2012) 

Spectre  Sam Smith: Writing's On The Wall (2015)  
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Andere auteurs 

Nadat alle romans en kortverhalen van Ian Fleming uitgeput waren, begon de strijd om de opvolging. 

De erfgenamen van Fleming kozen voor verschillende auteurs om een boek te schrijven ‘in de stijl 

van’. De uitverkorenen waren: 

 

Benson, Raymond 
 

The World Is Not Enough (1997 - De wereld is niet genoeg)Magazijn 

Volwassenen MA 1311 

 

Na de dood van oliemagnaat King in hun hoofdkwartier, gaat de Britse 

geheime dienst verwoed op zoek naar de moordenaar. M en haar topagent 

007 nemen de zaak serieus en gaan op zoek naar het wie en waarom. De bloedmooie dochter van de 

vermoorde is vroeger ontvoerd door een gezochte terrorist en nu spelen beiden weer een hoofdrol 

in deze zaak waarin wraak, duikboten en kernwapens een prominente rol spelen. Een primeur is dat 

ook M in actie komt. 

 

Boyd, William 
 

Solo (2013)       Romans BOYD 

 

Geheim agent James Bond wordt naar een West-Afrikaans land gestuurd om een einde te 

maken aan een burgeroorlog in een provincie die zich heeft afgescheiden vanwege de 

olierijkdom. Romans BOYD 

 

Deaver, Jeffrey 
 

Carte blanche (2011)      Romans DEAV 

 

Het boek is een reboot van de boekenserie. Bond is begin jaren 80 geboren en in plaats 

van een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog en geheim agent in de Koude Oorlog 

(zoals in de originele Ian Fleming boeken), is hij een veteraan uit de oorlog van 

Afghanistan en Irak. Het boek is in Nederlandse vertaling verkrijgbaar onder dezelfde 

titel. 

 

Faulks, Sebastian 
 

Devil may care (2008)      Romans FAUL 

      

James Bond, tijdens de Koude Oorlog met 'ziekteverlof', wordt toch door M opgeroepen 

om in Teheran te speuren naar degene die het Britse imperium ten val wil brengen door 

de markt te overspoelen met drugs. 
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Gardner, James 
 

    
 

For Special Services (Voor bijzondere diensten, 1983) magazijn Volwassenen MA 13032 

Icebreaker (IJsbreker, 1984)    magazijn Volwassenen MA 16068 

Never Send Flowers (Liever geen bloemen, 1994) magazijn Volwassenen MA 12955 

GoldenEye (GoldenEye, 1995)    magazijn Volwassenen MA 13839 

 

Horowitz, Anthony 

 

Trigger mortis (2015)   Anderstalige romans Engels HORO 

 

Geheim agent James Bond komt achter een complot van onder andere de geheime 

Russische organisatie Smersh om een wereldschokkende aanslag te plegen. 
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Strip 

 
Goldfinger en Dr No zijn twee comics uitgegeven door Titan in 2004 en 2005 en te vinden in onze 

Comics afdeling op het gelijkvloers. 

 

De Bond-Acteurs 
 

Sean Connery 
Thomas Sean Connery (Edinburgh, 25 augustus 1930) is een 

gepensioneerd Schots acteur, die in zijn carrière een Academy Award, 

tweemaal een BAFTA Award en drie Golden Globes wist te winnen met 

zijn acteerprestaties. In juli 2000 werd hij door koningin Elizabeth II 

geridderd waardoor hij de titel Sir mocht dragen. 

Sean Connery is in eerste instantie bekend geworden door zijn rol als 

James Bond. Via de lezers van een Londense krant werd hij verkozen om 

de rol van Ian Flemings James Bond te vertolken in Dr. No (1962). Naast 

deze eerste James Bondfilm, speelde Connery in de volgende Bondfilms: 

From Russia With Love (1963) 

 

Goldfinger (1964) 

Thunderball (1965) 

You Only Live Twice (1967) 

Diamonds Are Forever (1971) 

 

Na de James Bond reeks speelde Connery in tal van andere grote producties, waarvan zijn bekendste 

waren:  

 

  
 

The Name of the Rose (1986), 

Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 
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George Lazenby 
 

Lazenby bleef een baan als autodealer behouden totdat hij in 1964 

ontdekt werd door een modellenbureau. Korte tijd later kreeg Lazenby 

een lucratief contract bij een Britse modeketen en hij vertrok naar het 

Verenigd Koninkrijk. Binnen korte tijd groeide hij uit tot het best 

betaalde topmodel van Europa. 

On Her Majesty's Secret Service werd helaas geen groot succes en 

betekende meteen het einde van Lazenby's carrière: de acteur stapte 

zelf op 

 

 

 

 

 

Roger Moore 
 

De Britse acteur Roger Moore is vooral bekend van zijn rol als geheim 

agent James Bond. Hij speelde Bond maar liefst zeven keer van 1973 

tot 1985, meer dan eender welke andere acteur. Moore's Bond wordt 

bovendien beschouwd als de meest gekscherende en zelfrelativerende 

van allemaal ('omdat ik zelf een idioot ben', zegt hij). 

 

 

 

 

 

 

Na zijn zeven Bondfilms was hij ook nog te zien in twee wereldbekende series 

 

The saint (1962-1969) 

De Britse televisieserie The Saint liep van 1962 tot 1969 en werd in Nederland door 

de KRO uitgezonden. Hoofdrolspeler is Roger Moore als de rijke playboy Simon 

Templar alias 'The Saint' (naar zijn initialen ST) die zich bezighoudt met 

misdaadbestrijding 

 

 

The Persuaders (De Versierders) (1971-1972) 

In de serie verschenen Roger Moore als Lord Brett Sinclair en Tony Curtis als Danny 

Wilde, beiden als rijke playboy, maar ieder met zijn eigen achtergrond: Sinclair als 

Britse aristocraat en Wilde als Amerikaanse oliemagnaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Themalijst: James Bond Openbare bibliotheek Kortrijk mei 2017  p. 19 

 

Timothy Dalton 
 

Omdat Pierce Brosnan door contractuele verplichtingen niet in 

aanmerking kwam als de opvolger van Roger Moore, werd Dalton 

gevraagd om de hoofdrol te spelen in de James Bondfilms. Hij speelde 

in de The Living Daylights (1987, met Bondmeisje Maryam d'Abo) en in 

Licence to Kill (1989, Bondmeisjes Talisa Soto en Carey Lowell). 

 

 

 

 

 

 

Dalton speelde na zijn Bondperiode in enkele minder succesvolle series 

 

Pierce Brosnan 
 

In 1994 werd hij de vijfde acteur om de rol van James Bond 

te spelen in de Eon Productions filmreeks, om tussen 1995 

en 2002 in vier films de hoofdrol te vertolken. Hij verleende 

ook zijn stem en uiterlijk aan het videospel James Bond 007: 

Everything or Nothing uit 2004. 

 

Daarna speelde hij in verschillende films, o.a. 

 

 
 

The ghost writer (2016) – Percy Jackson (2010) – Mamma Mia (2008) – Remember me (2010) en The 

greatest (2012) 

 

 


