Themalijst

Verfilmde boeken

(2016)

Enkele jaren geleden maakten we – op aanvraag van veel van onze leden - voor de eerste keer een
Themalijst van de immens populaire verfilmde boeken. Ondertussen zijn er weer al heel wat nieuwe
verschenen. In onderstaande lijst geven we eerst die uit 2015 en 2016 om te eindigen met een lijst van
verfilmde boeken van de voorgaande jaren.
Waargebeurd op alle gebied: relaties, gezondheid, sport, kunst en cultuur, geschiedenis. Eén voor één
pakkende getuigenissen
Veel kijk- en leesgenot!

Jeugdfilms, verschenen in 2015

Antboy (Ask Hasselbalch, 2015)
avonturen, pesten
Kin film ANT B / Jeugd: Boeken 9+ (geel): AN
Naar de gelijknamige boeken van Kenneth B. Andersen
Pelle is een doodgewone jongen van 12. Tot hij op een dag gebeten wordt door een mier. Plotseling is Pelle
beresterk, kan hij tegen muren omhoog klauteren, heeft een niet te stillen honger naar zoetigheid, beschikt
over een geweldig reukvermogen en zijn plas lijkt wel op zoutzuur.
Naar de grote voorbeelden uit de stripboeken ontwikkelt hij samen met zijn vriend en stripboeknerd
Wilhelm een nieuwe superheld identiteit: Antboy. Maar elke superheld heeft een aartsvijand; Pelle komt
oog in oog te staan met De Vlo, een superboosgewicht die zijn kracht haalt uit….bloed!

Antboy en de wraak van de rode furie (Ask Hasselbalch, 2015)
avonturen
Kin Film ANT B / Jeugd: Boeken 9+ (geel): AN
Naar de gelijknamige boeken van Kenneth B. Andersen
Antboy’s triomf over een gevaarlijke tegenstander, De Vlo, heeft hem razend populair gemaakt. De Vlo zit
nu veilig opgesloten in de gevangenis.
‘Antboy’ is de geheime identiteit van Pelle Noordmans, een doodgewone jongen van 13. Pelle heeft nu
andere zorgen; een nieuwe jongen op school probeert zijn vriendin Ida in te palmen en een mysterieuze
wraakgodin, de Rode Furie, maakt het hem erg lastig.
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Asterix de Romeinse lusthof (Louis Clichy, 2015)
animatiefilms
Kin film ASTE / Jeugd Strips ASTE
naar de gelijknamige strip
Asterix en Obelix weten de plannen van Julius Caesar altijd te dwarsbomen en hij is het meer dan zat.
Caesar heeft een plan bedacht om voor eens en voor altijd van de Galliërs af te zijn. Hij beveelt zijn mannen
om een nieuw Rome te bouwen om het dorp van Asterix en Obelix heen. Uiteraard proberen Asterix en
Obelix hier een stokje voor te steken. De gebouwen van ‘De Romeinse Lusthof’ schieten echter als
paddenstoelen uit de grond… Is Caesar onze helden dan toch te slim af?

Boskampi’s, De (Arne Tonnen, 2015)
fantasie, humor
Naar het gelijknamige boek van Marjon Hoffman – het boek hebben we (nog) niet
Rik Boskamp zoon van een sullige boekhouder, wil niet meer gepest worden. Geïnspireerd door een
maffiafilm verzint hij een list. Hij zorgt ervoor dat ze verhuizen en dat zijn vader in het nieuwe dorp wordt
aangezien voor de levensgevaarlijke maffiabaas Paulo Boskampi. Al snel blijkt het plan te werken. Rikkie
Boskampi wordt niet meer gepest, iedereen is bang voor Paulo en behandelt hen met respect. Totdat er
een pestkop uit het verleden opduikt. Hoe lang kan Rikkie zijn leugen nu nog vol houden?

Boy 7 (Lourens Blok, 2015)
thriller
Kin film BOY / Jeugd: Boeken 12+ (groen): MO
Naar het gelijknamige boek van Mirjam Mous
Aan de hand van Sam's notitieboek komen ze langzaam achter de waarheid. Samen zaten ze opgesloten in
een heropvoedingsinstituut waar jongeren met een speciale gave in het geheim worden getraind tot
soldaten voor de Nationale Veiligheid. Ontsnappen is onmogelijk. Wanneer er steeds meer studenten op
mysterieuze wijze verdwijnen, gaat Sam met zijn kamergenoot Louis op onderzoek uit. Ze ontdekken dat de
studenten die tot ‘master’ worden gepromoveerd in werkelijkheid gechipt worden en zo geheel onder
controle komen van de gewelddadige coach Blondie.
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Boy with the golden pants, The (Ella Lemhagen, 2015)
fantastische film
Gebaseerd op het boek van Max Lundgren: De jongen met de gouden broek – het boek hebben we (nog)
niet
Mats baalt. Zijn moeder heeft besloten dat hij voorlopig bij zijn vader moet wonen. En die heeft altijd te
weinig geld. Dan worden ook nog zijn kleren gestolen als hij aan het zwemmen is. Maar dan gebeurt er iets
ongelooflijks. Uit de zakken van een broek die hij op straat vindt kan hij zoveel papier geld tevoorschijn
toveren als hij wil. Zonder dat hij het merkt heeft dat wel gevolgen – er zitten allerlei gevaarlijke mensen
achter hem aan.

Dear dumb diary (Kristin hanggi, 2015)
komedie, dagboeken
Naar de boeken van Jim Benton - het boek hebben we (nog) niet
Jamie Kelly is een vrolijk meisje van elf. Ze is een artistiek type dat droomt van een leven vol glamour. Maar
in de harde werkelijkheid wordt ze vaak dwarsgezeten door haar populaire klasgenootje Angeline. Gelukkig
heeft Jamie haar lieve tante Carol en kan ze altijd rekenen op haar hartsvriendin Isabella. En dan is er nog
Jamie’s droomprins Hudson, die helaas nooit naar haar op- of omkijkt. Haar gevoelens over Hudson en
andere diepe geheimen vertrouwt Jamie toe aan haar dierbare Domme Dagboek.

Divergent (Neil Burger, 2015 (Divergent; 1)

science fiction

Film DIVE /Jeugd boeken 14+ (rood): RO 1 / Informatie jeugd (geel): Vrije Tijd – Kunst
Fotograferen-Film
- Divergent: het officiële boek bij de film (Kate Edan, 2014)
De dystopische jongerenroman Inwijding, het debuut van de 23-jarige Veronica Roth, speelt zich af in
Chicago, ergens in de toekomst. De maatschappij waarin Beatrice opgroeit, is verdeeld in vijf ‘facties’,
zuilen die staan voor een bepaalde morele waarde: oprechtheid, eruditie, onbaatzuchtigheid,
onverschrokkenheid en vriendschap. Iedereen leeft in een factie en dient zijn hele leven en gedrag te
oriënteren rond de centrale waarde van de groep waartoe hij behoort.
De zestienjarige Beatrice beslist op de keuzeceremonie om ondanks haar schuldgevoel ten opzichte van
haar opvoeding en factie de radicaalst mogelijke sprong te maken: in plaats van bij haar Onbaatzuchtige
familie te blijven, kiest ze ervoor om lid te worden van de Onverschrokkenen. Tijdens de brutale
ontgroening moet Beatrice, die zich intussen ‘Tris’ laat noemen, vechten voor haar positie in de nieuwe
groep
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enz….
Dummie de mummie (Pim Van Hoeve, 2015)
avontuur
Kin film DUMM / Jeugd: Boeken 6+ (blauw): ME
Naar de gelijknamige boekenserie van Tosca Menten
Stel je voor. Je heet Goos Guts, je bent doodnormaal en je woont in het saaiste dorp van de wereld. Op een
dag ontdek je ineens een levende mummie in je bed. Wat doe je dan? In het geval van Goos en zijn vader
Klaas loopt hun idee om net te doen alsof Dummie hun Egyptische neefje is uit op een heel stoer avontuur.
Dummie moet natuurlijk mee naar school, maar mag nooit zijn magische scarabee kwijtraken!

Hunger games, The: Mockingjay, part 1 (Francis Lawxrence, 2015)
dystopie
Film HUNG 03/1 / Jeugd anderstalig Engels rood CO 3 /
Naar het gelijknamige boek van Suzanne Collins)
Katniss Everdeen heeft de Hongerspelen twee keer overleefd. Er is echter geen enkele reden tot blijdschap.
District 12 is volledig verwoest en Peeta is in handen van President Snow.
De rebellenleiders hebben Katniss uit de spelen gered, omdat ze willen dat zij het gezicht wordt van de
opstand. Want in de nasleep van de quarter Quell is een ding heel duidelijk geworden: het is oorlog.

Kikker en haas (Aina Järvine, 2015)
animatiefilms
Kin film KIKK / Jeugd Peuterboeken – 3 (wit) : VE
Naar het gelijknamige boek van Max Velthuijs
Het duurt even voor Kikker en Haas iets verzinnen waar ze allebei plezier in hebben. Als de een schildert,
wil de ander niet zo lang poseren; als de ander viool speelt voor de een, weet hij niet meer hoe het verder
moet. Totdat Kikker voorstelt dat ze samen een bos bloemen plukken en dat Haas hem daarna voorleest uit
een boek. Hardkartonnen prentenboek met twee afgeronde hoeken; per bladzijde staan een paar regels
tekst in een schreefloze letter, waarbij de zin: 'Dat is een goed idee!' telkens herhaald wordt. Niet alleen de
eenvoudige handelingen staan centraal, maar ook wordt de taalontwikkeling gestimuleerd.
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Kinderen zijn de baas, De (Carlo Rola, 2015)
humor
Kin film KIND
Naar het boek van Jochen Metzger - het boek hebben we (nog) niet
De familie Wiebeck bestaat uit Mattes, Hannah, Tommy en Emily en is een typisch gezinnetje met
meningsverschillen dag in, dag uit. Na weer een heftige discussie over zelfstandig zijn besluit vader Mattes
een experiment te doen. De kinderen Tommy en Emily zijn een maand lang de baas van het
huishoudbudget. Als dat maar goed gaat...

Mees Kees op de planken (Barbara Bredero, 2015)
school, bejaarden
Kin film MEES / Jeugd boeken 6+ (blauw) OL
Naar de boeken van Mirjam Oldenhave: Op de planken en De rekenrap
De klas van Mees Kees mag een toneelstuk gaan maken. Iedereen heeft er zin in, totdat ze er achter komen
dat het stuk dat directrice Dreus (Sanne Wallis de Vries) heeft uitgekozen verschrikkelijk saai is. Het moet
bovendien worden opgevoerd in het zaaltje van het nabijgelegen bejaardenhuis; best een enge plek om
rond te lopen. Mees Kees probeert het een en ander op te lossen en geeft het stuk een eigen draai, zoals
alleen Mees Kees dat kan. Net als alles op rolletjes loopt, vertelt Dreus dat de juf terugkomt van
zwangerschapsverlof. Mees Kees zal dus plaats moeten maken. De hele klas is in rep en roer

Mio in het land van faraway (Vladimir Grammatikov, 2015)
avontuur
Kin film MIO / Jeugd boeken 9+ (geel) LI
Naar het boek van Astrid Lindgren: Mio, mijn Mio /
Wanneer de kleine Mio op zoek gaat naar zijn vader, wordt hij getransporteerd naar een magische wereld
vol mysterieuze kastelen, machtige tovenaars en mythische monsters. Maar er heerst gevaar in dit land van
Ver Weg: een kwaadaardige ridder heeft een vloek uitgesproken over allen kinderen. Kan één kleine jongen
het kwaad verslaan met behulp van zijn nieuwe magische krachten?
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Nieuwsgierig aapje 3: terug naar de jungle (Phil Weinstein, 2015)
animatiefilms
Kin film NIEU
Naar de boeken van Margret en H.A. Rey - het boek hebben we (nog) niet
Nieuwsgierig Aapje wordt gevraagd om op een speciale ruimtemissie te gaan, door zijn streken moet hij
een noodlanding maken in Afrika. Hij maakt allemaal nieuwe vrienden in de jungle, terwijl de Man met de
Gele Hoed zich ongerust maakt. Wanneer ze weer samen zijn beleven ze een onvergetelijk avontuur met
hun nieuwe vrienden!

Paddington (Paul King, 2015)
humor, knuffels
Kin film PADD / Jeugd Prentenboeken 3+ (roze) BO
naar de boeken van Michael Bond
Een jonge Peruviaanse beer met een grote passie voor alles dat Brits is reist naar Londen om een huisje te
vinden. Alleen en verdwaald eindigt het beertje op Paddington Station, waar hij er achter komt dat het
stadsleven niks voor hem is. Op het station wordt hij gevonden door de familie Brown, die het beertje in
huis neemt. Alles lijkt goed te gaan voor het beertje totdat een museumconservator het unieke beertje
ontdekt.

Pan (Joe Weight, 2015)
fantasy
Kin film PAN / Jeugd boeken 9+ (geel) BA
Naar wat voorafging aan het boek van James M. Barrie
Peter is een tegendraadse twaalfjarige jongen die al zijn hele leven in een kil Londens weeshuis woont. Op
een nacht wordt Peter meegenomen naar Neverland, waar hij de meest ongelofelijke avonturen beleeft
terwijl hij het geheim van zijn moeder probeert te achterhalen. Samen met de krijger Tiger Lily en zijn
nieuwe vriend James Hook moet Peter de meedogenloze piraat Blackbeard verslaan, om Neverland te
redden en zijn ware lot te ontdekken.
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Petit Prince, le (Mark Osborn, 2015-)
fantastische film
Kin film PETI / Romans SAIN / Jeugd anderstalig Frans roopd SA /
Naar het gelijknamige boek van Antoine de Saint-Exupéry
Een meisje van een jaar of negen moet van haar moeder in de zomervakantie hard studeren voor haar
latere carrière. Ze maakt kennis met haar buurman, een oude excentrieke man die vroeger piloot is
geweest die haar het verhaal vertelt van de kleine prins die van een verre planeet afkomstig is en na een
noodlanding in de woestijn bevriend raakt met een piloot

Pijnstillers (Tessa Schram, 2015)
vriendschap, dood
Kin film PIJN / magazijn jeugd JM 1773 / JM 688 / JM 2904
Naar het gelijknamige boek van Carry Slee
Casper heeft zijn vader nooit leren kennen en woont alleen met zijn moeder Marit. In zijn vrije tijd zit hij
het liefst achter de piano. Hij is dan ook heel blij als hij wordt gekozen om pianist te worden in een
jeugdorkest. Helemaal als hij daar bevriend raakt met Anouk die weet wat Casper meemaakt als hij ontdekt
dat zijn moeder ernstig ziek is. Marit heeft kanker. Bang voor wat er met haar kan gebeuren besluit Casper
met zijn beste vriend Pim zijn vader te gaan zoeken...

Roald Dahl’s Esio Trot (Dearbhla Walsh, 2015)
humor
Kin film ROAL / Jeugd boeken 9+ (geel) DA
Naar het boek van Roald Dahl Ieorg Idur
Meneer Hoppy leidt een simpel leven: hij verzorgt zijn bloemen, leest zijn krantje en gaat af en toe vissen.
Maar dan maakt hij een praatje met zijn buurvrouw, de charmante mevrouw Silver Hoppy is op slag
verliefd! Mevrouw Silver heeft echter alleen oog voor haar schildpadje Alfie die maar niet wil groeien.
Bovendien: Hoppy durft haar toch niet uit te vragen, verlegen als hij is. Wanneer zijn buurman, de botte
meneer Pringle, wel een avondje uitgaat met Mevrouw Silver, stort Hoppy’s wereld in. Totdat hij een even
briljant als krankzinnig plan bedenkt om haar hart te winnen. Een plan waarbij hij honderd schildpadden,
een keukenkast vol kool en een aangepaste vishengel nodig heeft!
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De vijf en de piratenschat (Mike Marzuk, 2015)
detective
naar de boeken van Enid Blyton
In een oud scheepswrak dat op een tropisch eiland is aangespoeld na een storm wordt een geheimzinnig
koperen medaillon gevonden. Joe, dochter van een plaatselijke visser, denkt dat het de sleutel is tot een
piratenschat die lang geleden is verdwenen. Ze vertelt de Vijf ook dat een projectontwikkelaar de vissers uit
hun geliefde baai wil verbannen, zodat hij er een luxe hotel kan bouwen. De piratenschat zou Joe’s laatste
kans zijn om dat te voorkomen. Samen gaan de vrienden op jacht naar de schat, dwars door de gevaarlijke
jungle.

De Vijf en het groene oogmysterie (Mike Marzuk, 2015)
detective
naar de boeken van Enid Blyton
Eindelijk zomer! De Vijf − George, Julian, Dick, Anne en hun hond Timmy − gaan voor het eerst samen
zonder ouders op fietsvakantie. Op een camping ontmoeten ze Hardy, een rare en vooral lastige jongen. Ze
proberen van hem af te komen, maar dan wordt Dick plotseling ontvoerd. Een geval van
persoonsverwisseling, want de kidnappers hadden het eigenlijk gemunt op Hardy, die de zoon blijkt te zijn
van een rijke zakenman. Daarmee is Dick nog niet terug, maar zijn vrienden zijn gelukkig slimme speurders.

When Marnie was there (Hiromasa Yonebayashi, 2015)
animatiefilm
Kin film WHEN
Naar het gelijknamige boek van Joan G. Robinson - het boek hebben we (nog) niet
De introverte Anna verliest op jonge leeftijd haar ouders en groeit op in een pleeggezin. Om
gezondheidsredenen stuurt haar pleegmoeder haar echter naar een dorpje bij de kust, waar ze in de
moerassen een huis ontdekt. Hoewel de dorpsbewoners beweren dat het huis al jaren onbewoond is,
ontmoet Anna
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Jeugdfilms, verschenen voor 2015
Je vindt hieronder niet alles wat we hebben maar wel een representatieve selectie

Oorlogswinter( Martin Koolhoven, 2009)
WO II
DVD kin film OORL / Jeugd Boeken groen (12+) TE / Jeugd Luisterboeken groen TE
Filmmuziek 68 oorl
Naar het gelijknamige boek van Jan Terlouw
Michiel, de 16-jarige hoofdpersoon, woont aan de route waarlangs de hongerende westerlingen trekken in
de hongerwinter 1944-1945 op zoek naar eten. Michiel komt bij toeval terecht in het verzetswerk,
waardoor hij in vele spannende situaties belandt. Hij is geheel op zichzelf aangewezen, omdat hij niemand
in vertrouwen durft te nemen. Soms heeft hij de indruk dat alles mislukt, maar op raadselachtige wijze
wordt Michiel nooit opgepakt. Als de oorlog bijna afgelopen is, wordt dit raadsel opgelost. Een spannend
boek, dat een duidelijk beeld schetst van de situatie tijdens de hongerwinter en van de spanningen
waaraan verzetsmensen waren blootgesteld. Emoties worden reëel beschreven; Duitsers worden
genuanceerd benaderd. Bekroond met de Gouden Griffel 1973; in 2008 succesvol verfilmd.

Spijt! (Dave Schram, 2013)
Pesten
DVD kin film SPIJ / Jeugd boeken 12+ (groen) SL
Naar het gelijknamige boek van Carry Slee
David, de hoofdpersoon, doet niet mee aan het treiteren van dikke Jochem. Maar hij doet ook niets om het
te verhinderen. Heel veel spijt krijgen hij en zijn klasgenoten daarvan, als het te laat is en Jochem zichzelf
heeft verdronken. Verliefdheid, onderlinge machtsverhoudingen, onzekerheid over je uiterlijk, spanning
rondom repetities en rapporten, uitgaan in het weekend, maar vooral hoe sadisme en wreedheid altijd om
de hoek liggen, zijn de componenten van dit realistisch geschreven verhaal over een klas middelbare
scholieren van 15-16 jaar. Qua onderwerp een zwaar verhaal, maar de uitwerking is, hoewel hier en daar
wat emotioneel, nuchter, herkenbaar en evenwichtig. Een prima boek; geschikt om als uitgangspunt te
nemen voor een discussie over bovengenoemde onderwerpen.
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Falling (Hans Herbots, s.d.)
WO II
DVD kin film FALL / Jeugd boeken 14+ (rood) PR
Naar het boek van Anne Provoost: Vallen
Elk jaar brengt Lucas (ik-figuur) de zomer door in het huis van zijn grootvader. Deze is de afgelopen winter
overleden en nu zijn er geruchten ontstaan over diens oorlogsverleden. Niemand wil Lucas de feiten
vertellen en de komst van zijn jeugdvriendin - een danseres - maakt het nog gecompliceerder. Lucas zoekt
zelf een antwoord door zich aan te sluiten bij, naar later blijkt, rechts-radicale jongeren. Gaandeweg
verliest hij grip op de ontwikkelingen. Mede door zijn toedoen verliest zijn vriendin bij een ongeluk haar
linkervoet. Als zijn vrienden beweren dat hij uit wraak gehandeld heeft, stort zijn wereld in. In deze roman
wordt de spanning langzaam opgebouwd, waardoor de lezer slechts geleidelijk achter de feiten komt. In
het tweede deel ebt de spanning wat weg en wordt de lezer gevraagd zich in te leven in een naïeve
jongeman die zich inlaat met de misdadige praktijken van racistische jongeren. Boeiend, diverse keren
bekroond en in 2001 verfilmd verhaal dat wel enig eigen inzicht van de lezer vraagt, om al het fascistisch
geredeneer te doorzien.

Nono (Vincent Bal, 2012)
Puberteit
DVD Kin film NONO / Jeugd boeken (14+) rood GR
Naar het boek van David Grossman: Het zigzagkind
Nono, Het Zigzag Kind is het verhaal van de 13-jarige Nono. Zijn moeder is overleden toen hij één jaar was.
Zijn vader, inspecteur Feierberg, is ‘de beste politie-inspecteur ter wereld’. Nono doet zijn best om op hem
te lijken, maar raakt steeds in de problemen. Daarom stuurt zijn vader hem twee dagen voor zijn bar
mitswa naar zijn oom Sjmoel om volwassen te worden. In de trein treft Nono een mysterieuze opdracht:
het is zijn laatste kans om zich te bewijzen. Samen met meestercrimineel Felix Glick trekt hij naar de Franse
Rivièra, op zoek naar de waarheid over zijn moeder. Zal hij achterhalen wat haar geheim is voor zijn vader
hem opgespoord heeft?

The perks of being a wallflower (Stephen Chbosky)
DVD film PERK / Jeugd Boeken 14+ (rood) CH
Naar het gelijknamige boek van Stephen Chbosky
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Een ontroerend drama over de prachtige hoogtepunten en verschrikkelijke dieptepunten op de weg van
tiener naar het volwassen leven. De film behandelt de voor velen herkenbare onderwerpen als populariteit,
eerste liefde en seks - en de echte vrienden die je tijdens alle verwarrende en lastige situaties door dik en
dun bijstaan.

Dolfje weerwolfje (Joram Lürsen, 2012)
Griezelverhalen
DVD Kin filmDOLF / Jeugd boeken (6+) blauw LO
Naar het gelijknamige boek van Paul van Loon
Eerste deel uit de bekende serie over Dolfje Weerwolfje. De ouders van Dolfje zijn verdwenen toen Dolfje
nog klein was. Hij woont nu bij de ouders van zijn vriendje. Op zijn zevende verjaardag ontdekt hij dat hij
een weerwolf is. Het fenomeen weerwolf wordt niet echt angstaanjagend beschreven, maar meer als een
'normaal' gegeven. De opa van Dolfje blijkt ook een weerwolf te zijn en hij geeft zijn kleinzoon dan ook tips
om in het gewone leven zijn weg te vinden. Een met humor geschreven verhaal. Het verhaal wordt verteld
in 35 getitelde hoofdstukken en is goed te volgen voor de doelgroep; alle zinnen beginnen op een nieuwe
regel, zodat een rustige bladspiegel ontstaat. De met grijs ingekleurde zwart-wittekeningen passen goed bij
de goedmoedige sfeer van het verhaal. Filmeditie*, waarbij het fullcolouromslag de filmposter met Dolfje
en zijn vriendje toont, zittend in een boom bij volle maan. Een brief van de auteur geeft het geheel een
persoonlijk tintje.

De elfenprins (Gert Goovaerts)
fantasy
Kin film ELFE / Jeugd boeken (9+) geel GO
Elfenkroonprins Dagmar (17) wordt tijdelijk verbannen uit zijn eigen magische wereld naar de
mensenwereld. Om terug te mogen keren, moet hij z'n leven leren beteren als pleegzoon in een
mensengezin. Hij mag zijn magische krachten niet tonen en wordt steeds verrast door aardse zaken die hij
niet kent. Dagmar moet ook op zoek naar een oude meteoriet, de krachtbron van de elfenmagie. Eerste
deel van de serie 'De elfenheuvel' naar de gelijknamige Vlaamse televisieserie op Ketnet, over een elf die
als een soort Catweazle zijn weg op de aarde moet zien te vinden. Dat levert voorspelbaar grappige zaken
op. Het vrolijke en eenvoudige verhaal kent een voorspelbaar verloop met stereotype karakters, maar is
desalniettemin onderhoudend voor de doelgroep. De verhaallijnen zijn eenvoudig en ook het taalgebruik is
makkelijk met veel dialoog. Het gegeven dat de opdracht nog niet is uitgevoerd, zorgt voor een open eind
richting zowel de tweede reeks op tv (februari 2012) als een tweede boek in de serie. Op het omslag een
foto uit de tv-serie met prins Dagmar in zijn magische were
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De schaduw van Skellig (Annabel Jankel, 2010)
Gezin, vriendschap
DVD Kin film SCHA / Jeugdboeken 9+ (geel) AL
Naar het gelijknamige boek van David Almond
De tienjarige Michael is net verhuisd, en zijn ouders hebben alleen tijd voor het nieuwe huis en de
pasgeboren baby, die ernstig ziek is. Hoewel het hem streng verboden is om in de buurt van de oude,
bouwvallige schuur te komen, gaat hij er toch naar binnen. Daar krijgt hij de schrik van zijn leven: er ligt een
zieke en verwaarloosde zwerver. Michael blijft de man opzoeken, en ontdekt dat hij onder zijn jas twee rare
bulten heeft, die wel erg aan vleugels doen denken. Is Skellig eigenlijk wel een mens? En wat heeft hij te
maken met Michaels doodzieke zusje?

Twilight saga
Fantasy
DVD kin film TWIL / Jeugdboeken 14+ (rood) ME
Naar de gelijknamige boeken van Stephenie Meyer
De 17-jarige Bella (ik-figuur) gaat twee jaar bij haar vader wonen. Op haar nieuwe school leert ze Edward
Cullen kennen, een mysterieuze jongen op wie ze ogenblikkelijk verliefd wordt. Als haar liefde wordt
beantwoord, is dit het begin van gecompliceerde en bizarre avonturen, want hij blijkt een vampier te zijn.
Dit verhaal onderscheidt zich van andere vampierverhalen vanwege het ontbreken van veel traditionele
gebruiken. Geen doodskisten, staken die door het hart gestoken moeten worden, knoflook, kruisen en zelfs
geen bloeddrinkende exemplaren. Wel een vampierfamilie die zich met dierenbloed voedt, een
ontluikende liefde tussen een meisje en een van hen, en een concurrerend, wel mensenbloed drinkend
groepje vampiers die het op het meisje hebben voorzien. Behalve de tederheid zijn er ook het gevaar en de
spanning die het verhaal een prima balans geven. Voor de liefhebbers van dit genre een hoogst origineel,
spannend en romantisch verhaal. Inmiddels succesvol verfilmd.

Where the wild things are (Spike Jonze, 2010)
Griezel
DVD kin film WHER / Boeken Jeugd Prentenboeken 3+ (roze) SE
Naar het boek van Maurice Sendak: Max en de maximonsters
Max, die een boze bui heeft en kattenkwaad uithaalt, wordt door zijn moeder zonder eten naar bed
gestuurd. In het verhaal wordt weergegeven hoe het kind zijn groeiende negatieve emoties door middel
van fantasie - in de vorm van een droom - de baas wordt. Het einde is zeer bevredigend. De illustraties,
uitgevoerd met pen, inkt en waterverf, vallen op vanwege de kleuren en de gebruikte arceertechnieken. De
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vertaling is uitstekend. Dit met de Caldecott-medal bekroonde prentenboek, dat voor het eerst werd
uitgegeven in 1963, is een "must" voor elke bibliotheek en uitstekend te gebruiken voor creatieve
verwerking.

Films voor volwassenen
Oorspronkelijk Vlaams
Bo (Hans Herbots, 2010)
drugs, prostitutie
DVD film BO /Jeugd boeken 14+ (rood) BR
Naar het gelijknamige boek van Dirk Bracke
De 15-jarige Bo belandt in de gesloten instelling ‘De Zande’ (het
‘engelenhuis’) nadat ze enige tijd bij een escortbedrijf heeft gewerkt. Samen
met Steffie en Yasmien biedt ze het hoofd aan het strenge regime binnen de
muren en droomt ze over de vrijheid. Realistische jeugdroman, waarin de auteur geen onderwerp
(prostitutie, drugsverslaving) uit de weg gaat. Van de hoofdpersonen wordt in enkele hoofdstukken de
trieste voorgeschiedenis geschetst. Het leven in de instelling wordt globaler beschreven: het hoe en
waarom van het programma dat de meisjes doorlopen zou nog wat verduidelijkt kunnen worden. De
auteur heeft zelf het leven in de instelling van binnen meegemaakt en heeft de verhalen van de meisjes
aldaar gebruikt als inspiratie voor zijn boek.
Dossier K. (Jan Verheyen, 2010)
detective
DVD Vl film DOSS / Romans Volwassenen GEER
Naar het gelijknamige boek van Jerf Geeraerts
Detectiveroman rond commissaris Verstuyft en zijn vriend (ex-)commissaris
Vincke. Vincke geniet van zijn pensioen, maar schiet te hulp als in Antwerpen een
paar Albaniërs vermoord worden. Het is een afrekening onder de Albanese maffia, maar het moordwapen
is hetzelfde als waarmee in 'De PG' procureur-generaal Savelkoul werd vermoord. Die zaak werd toen
geseponeerd, waarover de recherche nog altijd ontstemd is, omdat het op corruptie in hogere kringen
wees. Als ze nu weer op dat spoor zitten, worden ze toch weer gedwarsboomd, o.a. door Opus Dei, een
organisatie waartegen de schrijver een hevige afkeer koestert. Het zijn de bekende thema’s die de
liefhebbers van Geeraerts herkennen: kritiek op het Belgische bestel, waarbij democratie inhoudt, dat als je
eenmaal gekozen bent, je geen verantwoording hoeft af te leggen. Ook nu weer heeft de schrijver zich
goed gedocumenteerd in het wetteloze Albanië vn na het communisme, waar bloedwraak en wapens
populair zijn.
Het goddelijke monster (Hans Herbots, 2011) Maatschappijkritiek
DVD Vl film GODD / Romans Volwassenen LANO
Naar het gelijknamige boek van Tom Lanoye
Trilogie van de Vlaamse auteur Lanoye [1958], eerder verschenen als De
Monstertrilogie. De Vlaamse televisieserie ‘Het goddelijke monster’ is
gebaseerd op de familieromans ‘Het goddelijke monster’, ‘Zwarte tranen’ en
‘Boze tongen.’ Hoofdpersoon is de beeldschone, maar destructieve Katrien Deschryver. Tijdens een
jachtpartij bij hun vakantiehuis in Zuid-Frankrijk schiet zij per ongeluk haar echtgenoot Dirk dood. Katrien
overkomt allerlei onwaarschijnlijke rampspoed en belandt in de gevangenis. Haar machtige, rijke familie
gaat ten onder aan corruptie en intimidatie. De Deschryver clan bestaat uit zus Gudrun, twee homobroers,
vader, moeder, ooms en drie ongetrouwde tantes. Ook de doden (waaronder Dirk) spelen een rol. Via de
clan legt Lanoye op satirische wijze het Belgische onbehagen bloot. Hij fileert op sappige, hilarische en
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harde wijze de Vlaamse samenleving. Echtelijke ruzies, vuilbekkerij, darkroomscènes, grof taalgebruik; het
deksel gaat van de beerput.
De helaasheid der dingen (Felix van Groeningen, 2010)
DVD Vl film HELA / Romans Volwassenen VERH
Naar het gelijknamige boek van Dimitri Verhulst

marginaliteit

"God schiep de dag en wij feesten er ons vrolijk doorheen". Dat is het motto
van de familie Strobbe. In het grauwe Reetveerdegem betekent dat
voornamelijk bier drinken. Heel veel bier drinken. De 13-jarige Gunther gaat
steevast mee met zijn vader en diens broers, allen wonend bij zijn grootmoeder, alle dorpscafés af. De
komst van een tante lijkt afwisseling te brengen in de sleur van drank en vechtpartijen. Als de
kinderinspectiedienst echter langskomt, slaat Gunthers vader eerst het hele huis kort en klein en timmert
vervolgens zijn zoon in elkaar. Het lijkt misschien de enige uitweg uit een toekomst als die van zijn vader en
ooms.
Zot van A (Jan Verheyen, 2011)
romantiek
DVD Vl film ZOT V / Romans volwassenen LIER
Naar het gelijknamige boek van Bart van Lierde
Verschillende romantische liefdesverhalen die zich afspelen in Antwerpen
leiden op Sinterklaasavond naar een gezamenlijke climax. Stellen gaan uit
elkaar of komen weer samen, maar de uitkomst van hun liefde wordt telkens
bepaald door niemand minder dan Sinterklaas.

Oorspronkelijk Nederlands
Komt een vrouw bij de dokter (Kluun)
DVD film KOMT / Romans Volwassenen KLUU
Dit sterk autobiografisch getinte debuut is een uitermate lezenswaardig
verslag van hoe borstkanker met dodelijke afloop het leven van een yuppengezin op stelten zet. Hij is een notoir vreemdgaander die ook wanneer zijn
echtgenote dodelijk ziek is, niet van andere vrouwen af kan blijven en zelfs
een nieuwe relatie aangaat. Naarmate het einde nadert, kwijt hij zich wel van zijn plichten. In een ietwat
directe stijl, soms sarcastisch, soms ontroerend en ook met humor weet de protagonist eerst de lezer tegen
zich in het harnas te jagen, maar daarna weer voor zich te winnen.
Kenau (Maarten Treurniet, 2014)
DVD film KENA / Romans volwassenen LOO
Naar het gelijknamige boek van Tessa de Loo

historische roman

Haarlem, december 1572. Terwijl het leger van Alva de Hollandse opstand met
harde hand de kop indrukt, runt weduwe Kenau Hasselaer haar scheepswerf
alsof het geen oorlog is. Pas als haar jongste dochter Gertruide betrokken
raakt bij het verzet en in Spaansgezinde handen valt, kan ze niet langer afzijdig blijven. Kenau levert het
hout om de stadspoorten te versterken, maar bevecht ook samen met de vrouwen van Haarlem de
Spanjaarden met hand en tand. Legerkapitein Wigbolt Ripperda wil liever zelf de leiding houden, maar
moet al snel erkennen dat samenwerken met de moedige vrouwen het beste is voor de stad. Alleen
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Kathelijne de overgebleven dochter van Kenau, wordt buiten schot gehouden. Vertrouwt Kenau haar niet
of heeft
De tweeling (Ben Sombogaart, 2009)
DVD film TWEE / Romans volwassenen LOO
Naar het gelijknamige boek van Tessa de Loo

WO II

Na de dood van hun ouders wordt de kleine tweeling Lotte en Anna op abrupte
wijze gescheiden. Lotte groeit op in Nederland en Anna in Duitsland. Twee
geheel verschillende werelden. Kort voor de Tweede Wereldoorlog vinden zij
elkaar in Duitsland terug. Het weerzien loopt op een teleurstelling uit. Door hun verschillende ervaringen
tijdens de Tweede Wereldoorlog groeien zij verder uit elkaar. Anna trouwt een SS-er, Martin, en Lotte's
Joodse verloofde David wordt afgevoerd naar Auschwitz. Als Anna en Lotte elkaar na de oorlog weer zien is
de breuk definitief. Vijftig jaar later treffen Lotte en Anna elkaar in Spa. Is een verzoening tussen de
hoogbejaarde tweelingzusters nog mogelijk?
De gelukkige huisvrouw (Antoinette Beumer, 2010)
DVD film GELU / Romans Volwassenen ROYE
Naar het gelijknamige boek van Heleen van Royen

romantiek

Lea heeft een prettig, rustig luxe leventje, tot ze zwanger wordt. Een baby is
niet echt haar grote wens. De bevalling is zwaarder dan verwacht. Daardoor
raakt zij in een postnatale depressie. Ook het onverwerkte verdriet van haar
vaders leven en dood speelt een belangrijke rol. Met professionele hulp krijgt ze de kans om haar
gezondheid en leven weer op de rails te krijgen. Knap om een moeilijk onderwerp toegankelijk te maken
door gewone, eenvoudige taal en toch een vloeiend geheel te houden met voldoende spanning om door te
lezen. Korte zinnen en hoofdstukken houden het overzichtelijk voor de doelgroep: mensen die moeite
hebben met moeilijke taal. Door het onderwerp meer geschikt voor vrouwen die er zeker ook veel stof tot
praten uit kunnen halen.
De eetclub (Robert Jan Westdijk, 2011)
thriller
DVD film EETC / Romans Volwassenen NOOR / Luisterboek 50
NOOR
Naar het gelijknamige boek van Saskia Noort
De eetclub is een groepje van vier welgestelde echtparen die in
hetzelfde dorp luxe villa’s bewonen en oppervlakkig gezien
volkomen gelukkig zijn met zichzelf en met elkaar. Maar dan komt een van de leden om bij een brand in zijn
huis; zijn vrouw en kinderen ontkomen ternauwernood. Terwijl de overige leden de schijn van vriendschap
ophouden, blijkt steeds meer wat voor beerput er is opengegaan. Achter de uiterlijke schijn gaat een
wereld schuil van overspel, bedrog, financiële malversaties en uiteindelijk zelfs moord. De schrijfster heeft
deze schijnwereld overtuigend neergezet. Wijn, sigaretten, feestjes, etentjes, tennis, dure strandvakanties
en P.C. Hoofttractoren: de ultieme leegte van het bestaan, de Lifestylebladen tot in de details nageleefd. De
karakters worden psychologisch nauwkeurig ontleed. Maar ook het plot mag er zijn. De ontknoping komt
als een echte verrassing. Dit boek waarmee de auteur in 2004 echt doorbrak, is verfilmd met bekende
Nederlandse acteurs in de hoofdrol.
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De verbouwing (Will Koopman, 2012)
thriller
DVD film VERB / Romans Volwassenen NOOR/ Luisterboek 50
NOOR
Naar het gelijknamige boek van Saskia Noort
De spannende film vertelt het verhaal van plastisch chirurg Tessa
van Asselt. Zij is eigenaresse van een privékliniek en bezig met het
opbouwen van een glansrijke carrière. Wanneer de verbouwing van haar huis, geleid door haar man Rogier,
dreigt uit te lopen op een regelrechte ramp, haar huwelijk begint te wankelen en er ook zakelijke
problemen ontstaan, begint haar zo perfect opgebouwde wereld langzaam in te storten. Dan krijgt ze
echter hulp uit onverwachte hoek; een vroegere schoolvriend, de charmante Johan. Hij belooft dat hij al
haar
Besteld 19/06/14

Vertaalde romans verschenen in 2015

American sniper (Clint Eastwood 2015)
thriller, oorlog
Film AMER / Informatieve boeken Verenigde Staten 399.39
Naar het gelijknamige boek van Chris Kyle
Gebaseerd op de memoires van Chris Kyle, geschreven door Scott McEwen en Jim DeFelice.
In de film volgen we Chris Kyle, de sluipschutter met de meeste – officieel getelde – doden op zijn naam. Na
9-11 dient hij als Navy Seal in het Amerikaanse leger voor maar liefst vier ‘tours’ in de Irak-oorlog.

Book of negroes, The (Clément Virgo Hill, 2015)
Slavernij
Film BOOK / Romans HILL
Naar het boek van Lawrence Hill: Het negerboek
Televisieminiserie in zes afleveringen . In de achttiende eeuw wordt het elfjarige West-Afrikaanse meisje
Aminata Diallo ontvoerd en naar Amerika gebracht. Daar begint een nieuw leven voor haar als slavin en
krijgt ze een Engelse naam.
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Casual vacancy, The (Jonny Campbell, 2015)
klassentegenstellingen
Film CASU / Romans ROWL /Anderstalig Engels ROWL
Naar het boek van J.K . Rowling: Goede raad
Driedelige dramaserie van BBC en HBO, gebaseerd op de eerste roman die J.K. Rowling schreef voor
volwassenen (vertaald als Een goede raad). Het Engelse dorp Pagford is in shock na het plotselinge
overlijden van gemeenteraadslid Barry Fairbrother. Rondom zijn opvolging brandt een hevige strijd los.

Charlie Mortdecai (David Koepp, 2015)
humor, kunst
Film CHAR
gebaseerd op de boekenserie van de Britse schrijver Kyril Bonfiglioli
De aristocratische Charlie Mortdecai is een louche kunsthandelaar met een prachtige vrouw, maar met
weinig geld. Wanneer er een schilderij van de beroemde kunstenaar Goya wordt gestolen, wordt de ijdele
Mortdecai ingeschakeld vanwege zijn kennis door detective Martland, die stiekem een oogje heeft op
Mortdecais vrouw. Mortdecai zelf vliegt ondertussen van hot naar her om het schilderij te vinden en krijgt
daardoor te maken met maffiosi en andere gevaarlijke types. Gelukkig staat zijn bodyguard Jock hem te
allen tijde bij om de klappen en de kogels op te vangen.

Child 44 (Daniel Espinoza, 2015)
thriller
Film CHIL / Romans SMIT / Magazijn MA 667
Naar het boek van Tom Rob Smith: Kind 44
Een idealistisch pro-Stalin lid van de militaire politie, Leo Demidov, raakt verwikkeld een reeks nooit
uitgezochte kindermoorden. In een land waar dit soort misdaden zogenaamd niet bestaan, is het
onmogelijk om de staat in te lichten over moord, laat staan over een mogelijke seriemoordenaar. Demidov
wordt gedegradeerd en verbannen, maar is vastberaden om met de hulp van zijn vrouw de zaak op te
lossen.
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Coriolanus (William Shakespeare, 2015)
historisch
Film CORIO / Magazijn volwassenen MA 11709 / Magazijn elpee 53 vinyl 1101127503
Gebaseerd op een toneelstuk van William Shakespeare
Na de opstand van de Romeinse generaal Coriolanus tegen Rome wordt hij uit de stad verbannen. In
ballingschap sluit hij een pact met zijn vijand Tullus Aufidius om wraak te nemen op Rome.

Diary of a teenage girl, The (Mariette Heller, 2015)
humor, puberteit
Film DIAR / gebaseerd op de de semi-autobiografische graphic novel* van Phoebe Gloeckner (hebben we
nog niet)
In San Francisco, 1976 verleidt de 15-jarige Minnie de vriend van haar moeder, het begin van een
verwarrende ontdekkingstocht naar haar seksualiteit en haar plaats in het leven. Vanaf ca. 16 jaar.

Enemy (Denis Villeneuve, 2015)
thriller
Film ENEM / Romans SARA
Naar het boek van José Saramago: De man in duplo
Wanneer de uitgebluste geschiedenisleraar Tertuliano Máximo Afonso, op aanraden van een welmenende
collega, een komische video huurt, merkt hij dat in die film een acteur meespeelt die als twee druppels
water op hem lijkt. Na nog enkele andere films te hebben bekeken waarin deze acteur figureert, is hij ervan
overtuigd dat ze tot in de kleinste details gelijk zijn aan elkaar. Verontrust door de mogelijkheid dat hij
mogelijks slechts een kopie is van een origineel, gaat hij op zoek naar de identiteit en het adres van de
acteur. Die bewerkelijke speurtocht ontregelt zijn dagelijkse leven.
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Far from the madding crowd (Thomas Vinterberg, 2015)
romantiek
Film FAR F / Romans HARD (Ver weg van het stadsgewoel)
In de negentiende eeuw erft Batsheba Everdene een landgoed waardoor ze financieel onafhankelijk wordt.
Drie mannen van uiteenlopende karakter proberen haar tevergeefs tot een huwelijk over te halen.

Fifty shades of grey (Sam Taylor, 2015)
erotiek
Film / Romans JAME / Anderstalig Engels JAME
Gebaseerd op de gelijknamige boeken van E.L. James
Een jong meisje, Anastasia, nog compleet [verberg tekst] onervaren, komt per toeval in contact met de
knappe multimiljonair Christian Grey. Ze is onmiddellijk ondersteboven van hem, maar weet dat hij geen
partij voor haar is. Uiteindelijk verzeilen ze dan toch in iets wat op een relatie lijkt. Christian is het gewoon
om de touwtjes in handen te hebben, en dit uit zich ook in zijn seksuele voorkeuren. Anastasia heeft het
hier moeilijk mee, maar kan onmogelijk aan die knappe, rijke man weerstaan. Grey wijdt haar in in de
geheimen van het seksuele genot. Voor Anastasia gaat een nieuwe wereld open, waar ze eigenlijk niet aan
durft toe te geven.

Gemma Bovary (Anne Fontaine, 2015)
romcom
Film GEMM /Romans FLAU / Strips SIMM
Madame Bovary (Gustave Flaubert, 1857)
Gemma Bovary (Posy Simmonds, 2005)
Deze roman over de vrouw van een goedaardige plattelandsdokter die door haar romantische fantasieën
en haar schrale leven tot uitspattingen en tot zelfmoord wordt gedreven is een klassiek werk uit het 19eeeuwse realisme. Flaubert levert ingehouden, venijnige kritiek op clichés uit de romantiek en de
oppervlakkige beleving van weelde, en op de scheiding tussen het dagelijks bestaan en een verondersteld
verheven, gelukzalig universum. Deze kritiek is nog steeds actueel en de ironie van Flaubert blijft effectief,
ook daar waar het optimistische vooruitgangsgeloof van de Verlichting het doelwit
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Horns (Alexandre Aja, 2015)
griezelfilm
Film HORN / Romans HILL
Gebaseerd op het gelijknamige boek van Joe Hill
Als Ig Perrish 's ochtends wakker wordt met een vreselijke kater na een avondje stevig doorzakken, merkt
hij dat hij twee hoorns op zijn hoofd heeft. Misschien nog vreemder is dat hij plotseling weet wat mensen
denken als hij ze aanraakt. Hij besluit die gave te gebruiken om uit te vinden wie zijn vriendin Merrin
Williams verkracht en vermoord heeft, een misdaad waarvoor hijzelf terecht heeft gestaan en waarvoor hij
alleen bij gebrek aan bewijs is vrijgesproken, maar in de ogen van de kleine gemeenschap in New
Hampshire nog steeds de dader is en daarom door hen als paria behandeld wordt.

Hundred-foot journey, The (Lasse Hällstrom, 2015)
eetfilm
Film HUND /Romans MORA
Gebaseerd op het boek Truffels & tandoori (Richard Morais, 2010)
Ik-verteller Hassan Haji is een Indiër uit Mumbai, die uiteindelijk in Parijs belandt. Het verhaal valt uiteen in
vier episodes: Mumbai, Londen, Lumière en Parijs. Hassan groeit op in de sloppenwijken bij Bollywood, in
het Indiase restaurant van zijn vader en zijn grootvader. Na de afgrijselijke dood van zijn moeder verhuist
het gezin naar Londen en vervolgens naar het Franse Lumière. Zijn vader opent daar opnieuw een
restaurant. Zoon Hadji wordt door de concurrentie 'weggekaapt'. Na zijn inwijding in de Franse haute
cuisine in het restaurant van madame Mallory (twee Michelinsterren) vertrekt hij naar Parijs.

Inherent vice (Paul Thomas Anderson, 2015)
detective
Film INHE / Romans PYNC / Anderstalig Engels PYNCH
Gebaseerd op het boek van Thomas Pynchon: Eigen gebrek, 2010
Aan het begin van het boek, dat zich afspeelt in het L.A. van begin de jaren '70, wordt hippie en private eye
Doc Sportello om hulp gevraagd door zijn ex-vriendin Shasta Fay, die nu het liefje is van de vastgoedgigant
Mickey Wolfmann. Diens vrouw en haar vriend hebben aan Shasta gevraagd om mee te werken aan een
plan om Wolfmann te laten opsluiten in een gekkenhuis, en er met zijn fortuin vandoor te gaan. Doc moet
uitzoeken hoe de intrige in elkaar steekt. De lezer wordt meteen op weg gezet om wat daarna volgt te lezen
binnen het kader van de detective. Tegelijk word je echter gestuurd om het boek te beschouwen als een
pastiche.
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Insurgent (Divergent; 3) (Robert Schwentke, 2015)
dystopie
Film INSU / Jeugd boeken 14+ (rood): RO 2
Gebaseerd op het boek Opstand: haar keuze kan alles vernietigen (Veropnica Roth, 2013)
Na de dood van haar ouders moet Tris (16, ik-figuur) nog harder vechten om te overleven als de strijd
tussen de verschillende facties losbarst. Vanaf ca. 15 jaar.

Jamaica Inn (Philippa Lowthorpe, 2015)
historisch
Geen boek in collectie
Een driedelige mini-serie naar het gelijknamige boek van Daphe du Maurier* dat eerder verfilmd werd door
Alfred Hitchcock. Het verhaal speelt zich af in 1820 in Cornwall, een streek waar veel gesmokkeld wordt en
waar ook schepen met misleidende lichtsignalen tot schipbreuk gebracht worden, waarna de vracht wordt
gestolen en de bemanning afgeslacht. Mary komt als wees bij haar tante in deze contreien aan. De tante
bestiert de Jamaica Inn met haar man Joss een grote criminele smokkelaar

Last wolf, The (Jean-Jacques Annaud, 2015)
Mongolië, dieren
Film LAST / Romans JIAN
Naar het boek van Rong Jian: Wolventotem
Deze roman van de onbekende Jiang Rong werd onverwacht de grootste bestseller uit de hedendaagse
Chinese literatuur. Het lijvige boek uit 2004 is een geromantiseerd volkenkundig verslag van Jiangs verblijf
in Binnen-Mongolië, waar hij tijdens de Culturele Revolutie als student tewerk was gesteld. Gebaseerd op
zijn jarenlange observatie van de nomaden en de wolven op de steppe, ontwikkelde hij een soort
cultuurkritiek: de Chinezen zouden zich van hun makke lammerengeest moeten ontdoen en een voorbeeld
moeten nemen aan wolven. Jiang gebruikt zijn personages louter als spreekbuis voor zijn nogal magere
theorieën en om zijn bezorgdheid te uiten over de verwoestijning van het mooie grasland door de
moderniseringsdrift van de regering in Peking.
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Loin des hommes (David Oelhoffen, 2015)
Algerije, oorlog
Film LOIN / het boek zit niet in onze collectie
Het verhaal is een vrije bewerking van een kort verhaal van Albert Camus, L'Hôte (De gast, 1957) en speelt
zich af aan het begin van de Algerijnse Onafhankelijkheidsoorlog. Daru, leraar Frans van Spaanse afkomst
krijgt van de dorpspolitie opdracht een gevangene naar de rechtbank in de nabijgelegen stad te brengen.
Deze man heeft vanwege eerwraak zijn neef vermoord. Tijdens een gevaarlijke tocht door de bergen
krijgen ze te maken met familieleden die wraak willen, met het Franse leger en met Algerijnse rebellen en
groeit er een band tussen de twee mannen

Longest ride, the (George Tillman, 2015)
romantiek
Film LONG / Romans SPAR
Naar het boek van Nicholas Sparks: de lange tocht
Twee liefdesgeschiedenissen, een oude, van twee bejaarde kunstverzamelaars, en een nieuwe, van een
studente kunstgeschiedenis met een rodeocowboy, komen op een onverwachte manier samen. De 91jarige Ira Levinson rijdt op een koude winteravond op een verlaten weg met zijn auto tegen een boom en
raakt bekneld. Hij kan geen kant op. Opeens verschijnt hem zijn al jaren geleden overleden vrouw Ruth
voor de geest. Zij dwingt hem wakker te blijven door samen met hem herinneringen aan hun leven op te
halen. Niet ver daar vandaan bloeit een nieuwe liefde op: een jonge kunststudente wordt verliefd op een
ongeletterde cowboy die keer op keer zijn leven waagt in rodeo’s. In het verhaal worden de
levensgeschiedenissen van alle vier de hoofdpersonen beschreven (Jodenvervolgingen, de kunstwereld
midden twintigste eeuw, studenten- en cowboyleven), totdat op een avond hun levens elkaar kruisen en op
een kunstveiling blijkt dat liefde alles overwint.

Nouvelle amie, Une (François Ozon, 2015)
dood, rouwen
Film NOUV / het boek zit niet in onze collectie
Naar het kortverhaal The new girlfriend van Ruth Rendell
Claire doet een bizarre ontdekking nadat haar hartsvriendin is overleden: David, de man van haar vriendin,
heeft zich als vrouw verkleed om de rouw over zijn vrouw beter te verwerken. Nadat de eerste schrik bij
Claire wegebt, komt er een nieuw, bijna verliefd gevoel voor deze ‘vrouw’ in de plaats. Dit brengt Claire in
verwarring, want thuis wacht een liefhebbende echtgenoot op haar.
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Olive Kitteridge (Lisa Chodelenko, 2015)
relaties
Film OLIV / Romans STRO
Naar het boek van Elizabeth Strout: Winter
Vierdelige HBO-tv-serie (2014) naar het gelijknamige boek van Elizabeth Strout het stadje Crosby bestiert
Henry Kitteridge een apotheek. Henry is een schat van een man. Zijn karakter botst met dat van zijn vrouw
Olive, een lerares wiskunde die gevoelens koestert voor de alcoholistische leraar literatuur.

Ontsnapping, De (Ineke Houtman, 2015)
chicklit
Film ONTS / Romans ROYE
Naar het gelijknamige boek van Heleen Van Royen
Dit keer is de hoofdpersoon de 36-jarige Julia - man, twee kinderen, parttimebaantje op haar vaders
makelaarskantoor - die genoeg heeft van de dagelijkse sleur, het huishouden, haar werk en haar man met
zijn micropenis. Ze vertrekt in haar eentje naar Portugal. Ze neemt drugs, heeft een avontuurtje met twee
Duitse dwergen, laat alles in een dure kliniek liften, strak trekken, wegzuigen en opvullen (de
schaamlipverkleining krijgt ze er gratis bij), verft haar haar blond en begint in een mooie Portugese villa een
avontuurtje met beroepsgigolo Romeo met macropenis. Maar hoe Julia ook geniet van de zon en alle
lekkere seks die haar Romeo haar bezorgt, toch blijven de geest van haar jong gestorven broer - wiens dood
ze nooit verwerkt heeft - en haar kinderen aan haar knagen.

Resistance (Amit Gupta, 2015)
WO II
Film RESI / Informatieve boeken Fran 945.3
Naar het gelijknamige boek van Agnès Humbert
In de zomer van 1940, toen Parijs steeds steviger in de greep raakte van de Duitse bezetter, vormde Agnès
Humbert, lid van de staf van het Musée de l Homme, met een aantal collega s een van de eerste
georganiseerde Franse verzetsgroepen. Deze effectieve en al spoedig wijdvertakte groepering kreeg een
heroïsche, maar tragische plaats in de Franse geschiedenis. In 1941 werd een groot aantal leden
gevangengenomen en geëxecuteerd. Ook Agnès werd ter… lees meer dood veroordeeld, maar het vonnis
werd omgezet in een gevangenisstraf en ze werd naar Duitsland gedeporteerd. De hele oorlog hield ze een

Themalijst Verfilmde Boeken

Openbare bibliotheek Kortrijk

november 2016 p24

geheim dagboek bij, dat in 1946 in Frankrijk werd gepubliceerd onder de titel Notre Guerre en pas nu in
verschillende Europese talen verschijnt.

Secret state (Ed Fraiman, 2015)
politiek, thriller
Film SECR / het boek zit niet in onze collectie
Vierdelige Britse dramaserie (2012) en politieke thriller, gebaseerd op A Very British Coup, een van de
meest gewaardeerde politieke thrillers uit de jaren '80. Toen ging het over een linkse premier die de
conservatieve krachten probeerde te bevechten, nu gaat het over een politicus die de waarheid en
transparantie boven zijn eigenbelang stelt. Na een grootschalig industrieel ongeluk met een Amerikaans
bedrijf vraagt de Britse premier om opheldering, maar daarna verongelukt zijn vliegtuig onder verdachte
omstandigheden. Aan vicepremier en opvolger Tom Dawkings (Gabriel Byrne) de taak om de zaak op te
helderen, een onderzoek naar de relatie tussen de democratische overheid, het leger en de grote
bedrijven.

Suite Française (Saul Dibb, 2015)
WO II
Film SUIT / Romans NEMI / Romans Anderstalige Frans NEMUI
Naar het boek van Irene Nemirovsky: Storm in juni
In een Frans dorpje, tijdens de Tweede Wereldoorlog, worden Duitse soldaten gestationeerd. De Duitse
officier Bruno von Falk wordt ingekwartierd bij Lucile Angellier en haar schoonmoeder. Lucile voelt zich
sterk aangetrokken tot de Duitse officier en een romance lijkt onvermijdelijk. Toch moet Lucile een keuze
maken tussen haar gevoelens voor één Duitse officier of voor haar verzet tegen de Duitse bezetting.

Tokyo Fiancée (Stefan Liberski, 2015) liefde
Film TOKY / Romans NOTH
Naar het boek van Amelie Nothomb: De verloofde van Sado
Het verhaal is gebaseerd op het semi-autobiografische boek van Amélie Nothomb (vertaald als 'De
verloofde van Sado')*, van wie eerder 'Met angst en beven' verfilmd werd. Amélie heeft tot haar vijfde jaar
in Japan gewoond en is toen met haar ouders terugverhuisd naar België. Nu ze twintig is, gaat ze in Japan
wonen om haar dromen waar te maken: een echte Japanse worden en een echte schrijfster. Om bij te
verdienen geeft ze privélessen Frans, haar enige leerling is Rinri (Taichi Inoue), een welgestelde jonge
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Japanner met wie ze een relatie krijgt. De kennismaking met elkaars taal en cultuur zorgt voor komische
situaties en misverstanden.

Two jacks (Bernard Rose, 2015)
romantiek
Film TWO J / het boek zit niet in onze collectie
In de jaren negentig komt regisseur Jack Hussar naar Hollywood waar hij met actrices flirt en stennis
schopt. Zijn zoon Jack Hussar Junior, eveneens regisseur, komt twintig jaar later naar Hollywood en
gedraagt zich op dezelfde wijze als zijn vader.

Unbroken (Angelina Jolie, 2015)
Japan, WO II
Film UNBR / Romans HILL
Naar het gelijknamige boek van Laura Hillenbrand
De Zamperini legende schetst het levensverhaal van Louis Zamperini, bijgenaamd ‘Torrance Tornado’. Hij
was in tijden van vrede vermoedelijk de annalen ingegaan als de Olympische kampioen op de 1500 meter
op de Olympische Spelen van 1940, maar het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zorgde voor een
ander verloop. Zamperini werd lid van de Amerikaanse luchtmacht en ging als luitenant de strijd aan met
Japan. In 1943 stort hij met een bommenwerper neer in het midden van de Stille Oceaan, wat het begin is
van een lang oorlogsverhaal over moed, durf, doorzettingsvermogen en wilskracht.

Wakolda (Lucia Puenzo, 2015)
Mengele, oorlog
Film WAKO / het boek zit niet in onze collectie
Thriller en familiedrama, gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Josef Mengele, de gevluchte
kamparts van vernietigingskamp Auschwitz. Hij werd ook wel ‘Engel des doods’ genoemd, vanwege de
gruwelijke experimenten die hij uitvoerde op gevangenen. In 1960 heeft hij een nieuw bestaan in
Argentinië opgebouwd, maar is nog steeds gefascineerd door medische experimenten. Zijn oog is gevallen
op Lilith, een meisje met een groeiachterstand uit een normaal Argentijns gezin. Door zijn charisma wint hij
steeds meer het vertrouwen van de familie, zodat hij zijn experimenten op Lilith uit kan voeren.
Ondertussen heeft het gezin niet door wie hij in werkelijkheid is.
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Wayward Pines (M. Night Shyamalan, 2015)
thriller
Film series WAYW 01 / Romans CROU
Naar de gelijknamige trilogie van Blake Crouch
Eerste seizoen van de Amerikaanse thrillerserie, gebaseerd op de gelijknamige trilogie van Blake Crouch en
geregisseerd door Night Shyamalan (Sixth Se . Secret Service agent Ethan Burke (Matt Dillon) doet
onderzoek naar de mysterieuze verdwijning van twee collega’s. De laatste plek waar ze gesignaleerd
werden is bij het idyllische bergdorpje Wayward Pines in Idaho. Vanaf het moment dat Ethan het dorpje in
rijdt, gaat het al verkeerd: hij krijgt te maken met een ongeluk, vindt zijn ene collega vermoord terug, wordt
overal in het dorp bespioneerd en het dorpje is ook nog eens helemaal afgesloten van de buitenwereld.
Ondanks dat Ethan zelf gevaar loopt vermoord te worden, wil hij dit mysterie tot op de bodem uitzoeken.

White bird in a blizzard (Gregg Araki, 2015)
adolescentie
Film WHIT / het boek zit niet in onze collectie
Amerikaans drama/thriller van Gregg Araki gebaseerd op een roman van Laura Kasischke. Het verhaal
speelt zich af tussen 1988 en 1991. De 17-jarige Kat, is meer bezig met haar ontluikende seksualiteit en
vriendje dan met het feit dat haar moeder Eve, gespeeld door Eva Green, plotseling verdwenen is. Eve laat
geen sporen achter en haar verdwijning blijft een mysterie, totdat er in 1991 iets gebeurt waardoor Kat op
onderzoek uitgaat. In flashbacks komt het veranderende gedrag van Eve in beeld. Uiteindelijk leidt dit tot
een dramatisch einde.

Wild (Jean-Marc Vallée, 2015)
biopic, rouwen
Film WILD / Romans STRAY
Naar het boek van Cheryl Strayed: Wild: over jezelf verliezen, terugvinden en 1700 km hiken
Zij maakte een 1700 km lange hike over het Pacific Crest Trail door de wildernis van Californië en Oregon.
Strayed is vastgelopen in haar leven. Haar moeder overleed, ze is net gescheiden, werkt als serveerster en
vlucht regelmatig in heroïne en te veel slordige seks. De tocht moet een kentering brengen. Zonder enige
ervaring begint ze op net te kleine schoenen en met een veel te zware rugzak die al gauw de bijnaam
Monster krijgt. Toch houdt ze vol en kan ze al trekkend haar leven evalueren en plaats maken voor een
nieuw bestaan.
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You’re not you (George C. Wolfe, 2015)
spierziekte
Film YOU’R / Romans WILD
naar het boek van Michelle Wildgren: Jij bent mij
Amerikaans drama met in de hoofdrol Oscarwinnares Hilary Swank als de klassiek pianiste Kate die te horen
krijgt dat ze lijdt aan de ongeneeslijke spier- en zenuwziekte ALS. Samen met haar man Evan gaat ze op
zoek naar een thuishulp. En zo stapt de vrijgevochten studente Bec in hun leven. De relatie tussen Evan en
Kate staat onder druk als hij haar alleen nog maar als patiënt kan zien en tussen Kate en Bec ontstaat een
hechte vriendschap

Youth (Paolo Sorrentino, 2015)
ouder worden
Film YOUT / Romans SORR
Naar het boek van Paolo Sorrentino: Jeugd
In een luxueus kuuroord in Zwitserland brengen twee bejaarde vrienden hun vakantie door: Fred Ballinger
is een gepensioneerde componist en dirigent, filmregisseur Mick Boyle werkt aan het scenario van wat zijn
laatste meesterwerk moet worden. De twee geven commentaar op hun medegasten en kijken terug op hun
leven. Fred krijgt bezoek van zijn dochter Lena die door haar echtgenoot is verlaten en haar vader
liefdeloosheid verwijt.

Vertaalde romans verschenen voor 2015
12 years a slave (verfilmd door Steve McQueen, 2013
naar het boek van Solomon Northup: 12 jaar slaaf)

slavernij

Blindness (verfilmd door Fernando meirelles, 2010
naar het boek van José Saramago: Stad der blinden)

Ideeënliteratuur

Boekendief, De (verfilmd door Brian Percival, 2014
naar het gelijknamige boek van Markus Zusak)

WO II

Corner, The (David Simon)
DVD film CORN / Romans Volwassenen SIMO

Brazilië, drugs

Creation (verfilmd door John Amiel, 2010
naar het boek van Kandal Keynes: Darwins dochter)

Darwin, Charles

Delicatessen (verfilmd door marc Caro, 2007
naar het boek van David Foenkinos: La délicatesse)

liefde
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Extremely loud & incredibly close (verfilmd door Stephen Daldry, 2012
naar het boek van Jonathan Safran Foer: Extreem luid en & ongelooflijk dichtbij)

NY, terrorisme

Facebook (Ben Mezrich)
DVD film FACE / Romans Volwassenen MEZR

Facebook

Game of thrones, A (George R.R. Martin)
DVD Series GAME / Romans Volwassenen MART / Strips Volwassenen GAME

fantasy

Great Gatsby, The (verfilmd door Baz Luhrmann, 2013
naar het boek van F. Scott Fitzgerald: De grote Gatsby)
Haal de vroedvrouw (Jennifer Worth)
DVD series CALL / Romans Volwassenen WORT
Haar naam was Sarah (verfilmd door Gilles Paquet-Brenner, 2011
naar het gelijknamige boek van Tatiana de Rosnay)

VS, 1920-1930
London, armoede

WO II, Joden

Intouchables, Les (verfilmd door naar het boek van Abdel Sellou : Jij veranderde mijn leven)
Verlamming
Jij en ik (Niccolo Ammaniti)
DVD film IO & TE / Romans Volwassenen AMMA
Julie & Julia (verfilmd door Nora Ephron, 2009
naar het gelijknamige boek van Julie Powell

Puberteit

Koken, humor

Kalme chaos (Sandro Veronesi)
DVD film CAOS / Romans Volwassenen VERO

rouwen

Keukenmeidenroman, Een (Kathryn Stockett)
DVD film HELP / Romans Volwassenen STOCK

racisme

Lelieblank, scharlakenrood (Michel Faber)
DVD film CRIM / Romans Volwassenen FABE

prostitutie

Leven van een ander, Het (Frédérique Deghelt)
DVD film VIE D / Roman Volwassenen DEGH

geheugenverlies

Life of Pi (verfilmd doorAng Lee, 2013
naar het boek van Yann Martel: het leven van Pi)

scheepsrampen

Like dandelion dust (verfilmd door Jon Gunn, 2012 naar het boek van Karen Kingsbury: Laat mij niet los)
streekroman
Lore (Rachel Seiffert)
DVD film LORE / Romans Volwassenen SEIF

WO II, nazisme

Maak me gek! (Matthew Quick)
DVD film SILV / Romans Volwassenen QUIC

psychiatrie

Masseria delle allodole, La (verfilmd door Paolo Taviani, 2010
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naar het boek van Antonia Arslan: Het huis met de leeuweriken)

Armenië, genocide

My sister’s keeper (verfilmd door Nick Cassavetes, 2010
naar het boek vanJodi Picoult: De tweede dochter)

kanker, leukemie

Nachttrein naar Lissabon (Pascal Mercier)
DVD film NIGH / Romans Volwassenen NACH

ideeënliteratuur

Norwegian wood (verfilmd door Tran Anh Hung, 2010
naar het gelijknamige boek van Haruki Murakami)

Japan, liefde

On the road (verfilmd door Walter Salles, 2012
naar het gelijknamige boek van Jack Kerouac)

beatgeneration

Overboord (Richard Phillips)
DVD film CAPT / Romans Volwassenen PHIL
Parade’s End (verfilmd door Suzanne White, 2012
naar het gelijknamige boek van Ford Madox Ford)

Somalië, piraten

WO I

Philomena: de hartverscheurende zoektocht naar haar gestolen kind (Martin Sixsmith) adoptie
DVD film PHIL / Romans Volwassenen SISX
Razernij (Sergio Bizzio)
DVD film RABI / Romans Volwassenen BIZZ

thriller

Rozenkoningin, De (Philippa Gregory)
DVD film WHIT / Romans Volwassenen GREG

historische roman

Single man, A (verfilmd door Tom Ford, 2010
naar het gelijknamige boek van Christopher Isherwood)

holebi

Staal (verfilmd door Stefano Mordini, 2013
naar het gelijknamige boek van Silvia Avallone)

Puberteit

Terribly happy (verfilmd door Henrik Ruben Genz, 2010
naar het boek van Erling Jepsen: Vreselijk gelukkig)

satire, Denemarken

Tsotsi (verfilmd door Gavin Hood, 2010
naar het gelijknamige boek van Athol Fugard)
jeugdbendes

Zuid-Afrika,

Virgin suicides, The (verfilmd door Sofia Coppola, 2009
naar het boek van Jeffrey Eugenides: de zelfmoord van de meisjes)

Zelfmoord

Wand, Die (verfilmd door Julian Pölsler, 2014
naar het boek van Marlen Haushofer: De wand)

eenzaamheid

War horse (Michael Morpurgo)
DVD film WAR H / Romans Volwassenen MORP / Filmmuziek 68 WAR HO

Wereldoorlog, Paarden

Water for elephants (verfilmd door Francis Lawrence,, 2011
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naar het boek van Sara Gruen: Water voor de olifanten)

circus

We bought a zoo (Benjamin Mee)
DVD film WE BO / Romans Volwassenen MEE

Ziekte

We need to talk about Kevin (verfilmd door Lynna Ramsay, 2013
naar het boek van Lionel Shriver)
Wolf van Wall Street, De (verfilmd door Martin Scorsese, 2014
naar het gelijknamige boek van Jordan Belfort)

Beursfraude

Women without men ( (verfilmd door Shirin Neshat, 2010
naar het boek van Shahmush Parsipur: Vrouwen zonder mannen)

Iran

Zaak Morale, De (verfilmd door Eduardo Sacheri, 2011
naar het gelijknamige boek van Sacheri)

Argentinië, politiek
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