
ON THE ROAD
Met een boek of een film
trekken we de baan op,  
het avontuur tegemoet.
De informatieve boeken vind je 
terug via het nummer, ze staan 
oplopend in deze lijst. De romans 
staan alfabetisch gerangschikt, 
op familienaam van de auteur.

“Nothing behind me, 
everything ahead of me,  
as is ever so on the road.”
Jack Kerouac
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Informatief

On the road: autobiografie 
(618.61)

Richard Hammond, de presentator van het televisie- 
programma Top Gear vertelt over zijn leven en zijn 
fascinatie voor snelheid en voertuigen.

SWEE HALLERTAU
A skateboarder’s journal (761)

In de marge van de maatschappij tast Thomas 
Sweertvaegher de grenzen van het leven af en legt 
hij zijn ervaringen vast in deze beelddocumentaire. 
Zijn zwart-witfoto’s tonen de ups en downs van het vrije 
leven ‘on the road’ en nemen de lezer mee op een tocht 
waarin hij het leven viert. 

The Beatles on the road 1964-1966  (785.7)

Selectie foto’s van de Britse popgroep The Beatles 
op wereldtournee in de periode 1964-1966, door de 
Schotse fotojournalist Harry Benson.

“All of life is 
a foreign country.”
Jack Kerouac
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Romans

DIMITRI BONTENAKEL
De steek van de schorpioen

Nadat zijn debuut en zijn huwelijk misluk-
ken, reist de mislukte romanschrijver Lemmy 
Planck twee jaar de wereld rond. Eenmaal 
terug doet Lemmy er alles aan om zijn 
tweede manuscript gepubliceerd te krijgen, 
maar zijn tijd gaat op aan vreemde gebeurte-
nissen, waarbij mensen het op een dagboek 
gemunt hebben. 

MANO BOUZAMOUR
De belofte van Pisa

Een Marokkaans-Nederlandse puber worstelt 
met zijn leven in twee werelden: zijn traditio-
nele, eenvoudige Marokkaanse familie en 
de elitaire Amsterdamse school waar hij een 
opleiding volgt. 

JAN CREMER
Ik, Jan Cremer

Autobiografische schelmenroman, over 
de zwervende, naar avontuur en sensatie 
dorstende beat-generation. Op zijn Harley 
Davidson trotseert de jonge held elk vooroor-
deel van de brave burger en ontluistert de 
faam van gevestigde literatoren en andere 
cultuurdragers. Zie ook: Tweede boek en 
Derde boek.

CHARLES DE COSTER
De legende en de heldhaftige, vrolijke en 
roemruchte avonturen van Ulenspiegel en 
van Lamme Goedzak in Vlaenderlandt en 
elders

Zie ook: franse versie: f Coster; La légende et 
les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses 
d’Uilenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de 
Flandres et ailleurs.

PATRICK DENNIS
Auntie Mame: een schelmenroman

Als de tienjarige Patrick in 1923 wees wordt, erft hij  
een fabelachtig vermogen. Zijn tante Mame in New York 
neemt hem op in haar villa vol oriëntaalse pracht. 
Mame is een alleenstaande, welgestelde, vrijgevochten,  
charmante, doortastende, dynamische vrouw die Patrick een 
heel onconventionele opvoeding geeft. Een satirische blik op 
de Amerikaanse samenleving van de jaren 1920-’60. 

WOLFGANG HERRNDORF
Tsjik

Twee 14-jarige jongens gaan in een gestolen auto 
op stap en ontdekken wat echte vriendschap is.

Dit boek vormde de basis voor ‘Tsjick’, een 
bewerking voor jeugdtheater door Bronks & Skagen.

Controversieel Op de planken
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FIONA HIGGINS
Weg van alles

Als een vrouw ontdekt dat haar dochter digi-
taal gepest wordt en haar man vreemdgaat, 
besluit ze ervandoor te gaan en trekt met haar 
kinderen en haar vader in een oude caravan 
dwars door Australië.

NIKOS KAZANTZAKIS
Leven en wandel van Zorbás de Griek

Door een ontmoeting in de haven van Piraeus 
met de vrijbuiter en oudere mijnwerker Alexis 
Zorbás, neemt het leven van een jonge Griekse 
schrijver een wending. Samen trekken ze naar 
Kreta waar de schrijver een bruinkoolmijn gaat 
exploiteren. 

DANIEL KEHLMANN
Tijl

Kehlmann verplaatst ‘Tijl Uilenspiegel’ van 
de 13e naar de 17e eeuw, naar de Dertigjarige 
Oorlog. Na zijn harde jeugd (hij ontvlucht met 
Nele zijn dorp, wanneer zijn vader als occultist 
opgehangen is) volgen we zijn leven op een 
a-chronologische en episodische wijze. 

(Zie ook duitse versie: d Kehlmann; TYLL)

JACK KEROUAC
On the road

Een beatnik vertelt de avonturen die hij met een vriend 
beleeft tijdens hun reizen van de oost- naar de westkust van 
de Verenigde Staten, waarbij zij constant op zoek zijn naar 
hun eigen identiteit en een doel in het leven. 
(Zie ook engelse versie: e Kerouac; On the road)

RICK DE LEEUW
Ik, Jan Smeken

In 1517 sterft de Brusselse stadsdichter Jan Smeken. 
Historische feiten en zijn bewaard gebleven œuvre
vormen 500 jaar later de basis voor een prikkelende roman 
over deze avontuurlijke dichter en toneelvernieuwer op de 
drempel van de renaissance. 

JAN LEYERS
De weg naar het avondland : een reis van Ethiopië 
naar Europa (ook op DVD)

Kunnen de westerse idealen met hun verlokkelijke belofte 
van voorspoed en geluk nog overtuigen? Op zoek naar een 
antwoord maakte Leyers een lange reis: van Ethiopië, het 
land waar het menselijke avontuur begon, naar de plek in 
Europa waar hij vandaag woont. 

J.R. MOEHRINGER 
De spiegelwereld van Willie Sutton

Als een Amerikaanse man geen vaste baan kan vinden en in 
1929 de Grote Depressie uitbreekt, rolt hij als vanzelf in een 
beroep dat bijna meer een roeping wordt: brandkastkraker.

Romans
Legendarisch
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On the road: leesfragment

BEAT GENERATION
De Beat Generation wilde individuele persoonlijkheden 
beschermen tegen de moderne maatschappij, waarin de 
hoeveelheid prestaties die een individu leverde zwaar-
der telde dan de kwaliteit van zijn leven. Zij wilden zich 
distantiëren van een cultuur waarin de mens volgens 
hen slaaf was van de consumptiemaatschappij.

Leesfragment: in het onderstaande fragment is sprake 
van een ontmoeting tussen een jongen en een meisje.  
De verliefdheid die hier beschreven wordt is het begin 
van een liefde van veertien dagen. Het fragment begint 
bij de toenadering en eindigt bij de eerste gemeenschap. 
Opvallend is het verlangen, de begeerte van de hoofd-
persoon, de snelheid van de wederzijdse toenadering en 
tegelijkertijd de afstand die er toch tussen de persona-
ges blijft.

“lk had mijn kaartje gekocht en zat op de bus naar Los 
Angeles te wachten toen mijn oog ineens getroffen werd 
door een allersnoezigst Mexicaans meisje in een panta-
lon. Ze zat in een der bussen die net met hevig gezucht 
der luchtremmen tot stilstand waren gekomen; de 
passagiers kwamen eruit om wat te rusten. Haar borsten 
staken fiks en recht vooruit: haar dijtjes zagen er verruk-
kelijk uit; haar haar was lang en glanzend zwart; en haar 
ogen waren grote blauwe dingen met iets schuchters 
erin. Ik wenste dat ik bij haar in de bus zat. Een scheut 
pijn schoot door mijn hart, zoals altijd wanneer ik een 
meisje zag dat ik liefhad en in deze al te grote wereld de 
andere richting opging. De bus voor Los Angeles werd 
afgeroepen, ik nam mijn tas op en stapte in en wie zat 
daar alleen; het Mexicaanse meisje. Ik ging vlak tegen-
over haar zitten en begon direct plannetjes te maken.Ik 
was zo eenzaam, zo droef, zo sidderend, zo gebroken, zo 
kapot, dat ik de moed bijeengaarde, de moed die nodig 

is om een vreemd meisje te benaderen, en handelde. 
Maar zelfs toen zat ik nog vijf minuten lang in het donker 
op mijn dijen te beuken terwijl de bus de weg afreed. Je 
moet, je moet of je gaat dood! Verdomde idioot, praat 
tegen hoor! Wat scheelt jou nou? Ben je langzamerhand 
niet voldoende zat van jezelf? En voor ik wist wat ik deed 
leunde ik noor voren (ze probeerde op haar zitplaats te 
slapen) en zei: ‘Juffrouw, zou u mijn regenjas als kus-
sen willen gebruiken? Ze keek op, lachte en zei: ‘Nee, 
dank u.’ Ik ging weer bevend achteruit zitten; ik stak 
een peukje aan. Ik wachtte tot ze naar me keek, met een 
droeve zijdelingse liefdesblik, en ik stond op en leunde 
over haar heen. ‘Mag ik bij u zitten, juffrouw?” “Als u 
wilt.’ En dat deed ik. ‘Waarheen?’ ‘Los Angeles.’ De wijze 
waarop ze ‘Los Angeles’ zei vond ik prachtig; ik vind de 
wijze waarop iedereen aan de westkust ‘Los Angeles’ 
zegt prachtig; ten slotte is het hun enige gouden stad. 
‘Daar ga ik ook heen!’ riep ik uit. ‘Ik ben blij, dot ik bij 
u mag zitten, ik was erg eenzaam en ik heb al verdomd 
veel afgereisd.’ En we begonnen elkaar uit ons leven te 
vertellen.

Haar verhaal luidde als volgt: Ze had een man en een 
kind. De man sloeg haar, dus had ze hem verlaten, daar 
in Sobinal, ten zuiden van Fresco, en ze ging nu noor 
Los Angeles om een poosje bij haar zuster te wonen. 
Hoor zoontje had ze bij haar familie achtergelaten, die 
druivenplukkers waren en in een hut in de wijngaar-
den woonden. Ze had niets te doen dan te piekeren en 
razend te worden. Ik had zo dadelijk mijn armen om haar 
heen willen slaan. Al kort daarop zei ze dat ze wilde dat 
ze naar New York kon. ‘Dat kunnen we misschien wel!’ lk 
lachte. De bus trok al kreunend de Gropevine Pass door 
en toen kwamen we in de grote onregelmatig verspreide 

lichtvlekken terecht. Zonder tot een bepaalde afspraak 
te komen begonnen we elkaars hand vast te houden en 
op dezelfde monier werd zonder iets te zeggen het scho-
ne en pure besluit genomen dat ze, als ik in Los Angeles 
mijn hotelkamer had, bij mij zou blijven. Ik hunkerde 
helemaal van verlangen naar haar; ik leunde met mijn 
hoofd in haar prachtige haar. Haar schoudertjes maak-
ten me gek; ik knuffelde haar aan één stuk door. En ze 
vond het heerlijk. ‘Ik ben dol op de liefde,’ zei ze, de 
ogen sluitend. Ik beloofde hoor een mooie liefde. 
Ik vermeide me in haar. Onze verhalen waren verteld, we 
zonken in stilzwijgend en heerlijke op de gebeurtenissen 
vooruitlopende gedachten weg. Zo simpel ging het. 
Hou al je Peoches en Betty’s en Marylou’s en Rita’s en 
Camille’s en Inezsen ter wereld maar; dit was mijn meisje 
en mijn soort meisjesziel en dat vertelde ik haar ook. Ze 
bekende dat ze gezien had hoe ik naar haar keek in de 
bus. ‘lk dacht dat je een leuke jongen van de universi-
teit was.’ ‘0, dat ben ik ook!’verzekerde ik haar. De bus 
kwam in Hollywood aan. In de grauwe ochtendschemer, 
als de dageraad waarin in de film Sullivan’s Travels Joel 
McCreo in een eetzaak Veronica Lake ontmoet, sliep ze 
op mijn schoot. Begerig keek ik naar buiten: de keurig 
gepleisterde huizen en palmen en drive-ins, het hele 
waanzinnige gedoe, het slonzige beloofde land, het fan-
tastische einde van Amerika. We stapten in Main Street 
uit de bus, wat in niets verschilde of je in Kansas City of 
Chicago of Boston uit de bus stapte- rode bakstenen, 
goorheid, types die langs schieten, trams die hopeloos 
in de ochtendschemering voorbij knarsen, het hoeren-
luchtje van de grote stad. En hier ging het helemaal mis 
met mijn geest. Ik begon dwaze paranoide visioenen te 
krijgen dat Teresa, of Terry - zo heette ze - een dood- 
gewoon snolletje was dat de bus als haar arbeidsterrein 
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On the road: fragment

had gekozen waar ze je dollars te pakken kreeg door 
afspraakjes te maken zoals dat van ons in Los Angeles, 
waar ze dan haar slachtoffer meenam om ergens te ont-
bijten, waar haar pooier wachtte om daarna naar een ze-
ker hotel te gaan waar hij gemakkelijk toegang had met 
zijn pistool of weet ik veel. Ik heb haar dit nooit bekend. 
We aten ons ontbijt en een pooier zat maar aldoor naar 
ons te kijken; ik verbeeldde me dat Terry hem stilletjes 
oogjes gaf. Ik was moe en voelde me vreemd en verloren 
in een ver verwijderde, walgelijke plaats. De waanzin 
van een panische angst nam mijn gedachten over en 
deed me heel minnetjes handelen ‘Ken je die vent?’ zei 
ik. ‘Welke vent bedoel je, lieve?’ Ik liet het maar gaan. 
Ze was sloom en helemaal in beslag genomen door al 
wat ze deed; ze deed lang over haar eten; ze kauwde 
langzaam en staarde voorzich uit, en rookte een sigaret, 
en praatte aan één stuk, en ik was net een verwilderd 
spook, koesterde argwaan bij alles wat ze deed en dacht 
dat ze tijd probeerde te winnen. 

Het was gewoon een ziekte-aanval. Ik zweette toen we 
hand in hand de straat afliepen. Het eerste het beste 
hotel dat we tegenkwamen had een kamer en voor ik het 
wist had ik de deur op slot gedaan en zat ze op bed haar 
schoenen uit te trekken. Ik kuste haar schuchter. Maar 
beter dat ze er nooit achterkwam. Ik wist dat we om onze 
zenuwen te kalmeren whisky nodig hadden, vooral ik. Ik 
ging naar buiten en scharrelde wel twaalf blokken door 
tot ik aan een krantenkiosk een half litertje whisky kon 
kopen. Ik rende terug, een en al energie. Terry was in de 
badkamer haar gezicht aan het opmaken. Ik schonk een 
enorme plens in een waterglas en we namen om de beurt 
een slok. O, het was fijn en verrukkelijk en die hele akeli-
ge reis van me waard. Ik stond achter haar bij de spiegel 
en zo dansten we de badkamer door. Ik begon over mijn 

kennissen in het oosten te praten. Ik zei: ‘Je moest Dorie 
leren kennen, een pracht van een meid. Ze heeft rood 
haaren is één meter tachtig lang. Als je naar New York 
kwam, zou zij wel werk voor je weten.’ Wie is die rooie 
van één meter tachtig? vroeg ze argwanend. ‘Waarom 
vertel je me over haar?’ Met haar eenvoudige ziel kon ze 
mijn soort vrolijke, nerveuze gesprekken niet volgen. Ik 
liet haar maar gaan. Ze begon dronken te worden in de 
badkamer. ‘Kom in bed!’ zei ik aldoor. ‘Een rooie van één 
meter tachtig, he? En ik dacht nog wel dat je zo’n aardig 
studentje was, ik zag je in je prachtige sweater en ik zei 
tot mezelf: Hmm, leuke knul, he? Nee! En nogmaals nee! 

Alweer zo’n rotpooier, net als de rest!’ ‘Waar heb je het 
in godsnaam over?’ ‘Sta me nou niet te vertellen dat die 
rooie van één meter tachtig geen hoerenmadame is, 
want over een hoerenmadame hoef je mij niks te vertel-
len en jij, jij bent gewoon een pooier zoals de rest die ik 
altijd ontmoet, iedereen is pooier!’ ‘Luister eens, Terry, 
ik ben geen pooier: Ik zweer je bij de bijbel dat ik geen 
pooier ben. Waarom zou ik een pooier zijn? Mijn enige 
belangstelling gaat naar jou uit.’ ‘En al die tijd dacht ik 
dat je een nette jongen was. Ik was zo blij, ik kon mezelf 
wel omhelzen en ik zei: Hmm, een echt aardige jongen 
in plaats van een pooier.’ ‘Terry’ smeekte ik met geheel 
mijn ziel ‘Luister alsjeblieft naar me en begrijp het dan 
toch, ik ben geen pooier:’ Een uur geleden had ik ge-
dacht dat zij een snolletje was. Wat droef toch allemaal. 

Onze geesten, met een voorraad waanzin, waren uit-
eengegaan. O ijselijk leven, wat heb ik geweeklaagd en 
gesmeekt, en toen ben ik wild geworden en begreep ik 
dat ik tegen een stom Mexicaans wicht aan het smeken 
was en dat vertelde ik haar ook; en voor ik het wist had ik 
haar pumpschoenen opgeraapt en tegen de badkamer-

deur aangekwakt en haar gezegd ‘m te smeren. ‘Vooruit, 
kras opl’ Ik zou gaan slapen en het vergeten. ik had mijn 
eigen leven, altijd weer opnieuw mijn eigen droef en 
voddig leven. Er heerste doodse stilte in de badkamer. 

Ik trok mijn kleren uit en ging naar bed. Terry kwam de 
badkamer uit, de tranen van spijt in de ogen. Haar sim-
pele en vreemde geest had uitgemaakt dat een pooier 
niet de schoenen van een vrouw tegen de deur gooit en 
haar niet zegt dat ze moet gaan. Eerbiedig en zwijgend 
trok ze al haar kleren uit en gleed met haar lichaampje 
tussen de lakens naast me. Het was bruin als druiven. 
Ik zag haar arme buik waarop een keizersnede zichtbaar 
was; haar heupen waren zo smal dat ze geen kind kon 
baren zonder open gejaapt te worden. Haar benen waren 
net stokjes. Ze was maar één meter vijfenveertig. In de 
verrukking van die vermoeiende ochtend ging ik met 
haar naar bed. Waarop we, twee vermoeide engelen, van 
de een of andere soort, triest achtergelaten in een hok in 
Los Angeles, maar het intiemste en verrukkelijkste in het 
leven samen gevonden hebbend, in slaap vielen en tot 
laat in de middag doorsliepen”.

Uit: On the road. Jack Kerouac. 1957
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MARNIX PEETERS
Niemand hield van Billie Vuist

Moeder Vuist en Pastoor Pelkmans zijn de spil-
figuren bij de vzw Phantasia, die onder het mom 
van barmhartigheid, Thaise en Senegalese 
meisjes naar België haalt.

ROMAIN PUERTOLAS 
De wonderbaarlijke reis van de fakir die
vastzat in een Ikea-kast

Een fakir vliegt naar Parijs om bij IKEA met een vals 
biljet van 100 euro een spijkerbed aan te schaffen. 
Als hij daar om een hotel uit te sparen ook nog over-
nacht in een kast bestemd voor Engeland, wordt hij 
als pakketpost naar her en der vervoerd en is steeds 
een onwelkome gast in vele landen. 

(Zie ook franse versie: f Puertolas; L’extraordinaire
voyage du fakir qui était resté coincé dans une 
armoire Ikea)

P.F. THOMÉSE
Ik, J. Kessels

Op het Eindhovens Dagblad ontstaat een vriendschap 
tussen de schrijver en de columnist Kessels, met zijn 
voorliefde voor country, sigaretten, drank en lellebel-
len. Thomése vertelt zonder remmingen zijn ervaringen 
met Kessels. 
Zie ook; Het bamischandaal en J. Kessels: the novel.

GERARD WALSCHAP 
Metten Marten

Bijna een kwarteeuw na de dood van Walschap, 
verscheen een nieuw, onafgewerkt, boek van zijn hand. 
Beginnend met de jeugd van Metten Marten, vanaf het 
moment dat hij van huis wegloopt tot het punt waarop 
hij in Brest besluit deel te nemen aan een Amerikaanse 
expeditie van koning François I. Daarna zou het over 
Mettens avonturen in de Nieuwe Wereld te gaan.

Romans

“De onvoltooide schelmenroman van  
Walschap is een echte klucht. In de jaren veertig had de 
gerenommeerde Vlaamse auteur Gerard Walschap (1898-1989) in twee tijdschrif-
ten vier hoofdstukken gepubliceerd van een schelmenroman. In zijn nalatenschap 
trof dochter Carla nog honderd pagina’s aan. Ze vroeg schrijver Walter van den 
Broeck om het verhaal te voltooien, maar die weigerde, omdat het in zijn ogen een 
afgerond verhaal is. “
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3 FACES

Een beroemde Iraanse actrice ontvangt een veront-
rustende video van een jong meisje dat haar om 
hulp smeekt om aan haar conservatieve familie 
te ontsnappen. Niet wetend of ze gemanipuleerd 
wordt of niet, vraagt ze haar vriend, de regisseur 
Jafar Panahi, om raad. Samen rijden ze naar het 
dorp van het meisje in de afgelegen bergen in het 
noordwesten van Iran.

600 MILES

Arnulfo Rubio, een jonge Mexicaan, smokkelt 
samen met een gringo wapens vanuit Arizona naar 
Mexico voor een drugskartel. Arnulfo weet echter 
niet dat hij al een tijdje in de gaten wordt gehou-
den door agent Hank Harris. Op een dag maakt 
Harris echter een noodlottige vergissing waar-
door Arnulfo in paniek raakt en Harris in gijzeling 
neemt.

AMERICAN HONEY

De tiener Star verlaat haar ontwrichte familie en 
voegt zich bij een groep jongeren die het Midden-
westen van Amerika doorkruist om tijdschrift-
abonnementen te verkopen. Ze voelt zich meteen 
thuis in de groep. Al snel neemt ze hun levensstijl 
over, gekenmerkt door tipsy avonden, kleine  
baldadigheden en liefdesavonturen.

BROERS

Een onzekere student volgt zijn oudere broer 
wanneer die plotseling besluit om naar Frankrijk 
te liften. Een voorval in een Frans dorp zet hun 
relatie op het spel.

DJAM

De jonge Griekse Djam wordt door haar oom naar 
Istanbul gestuurd. Onderweg maakt ze kennis met het 
Franse meisje Avril, dat alleen en zonder geld naar 
Turkije reisde om er als vrijwilligster de vluchtelingen 
te helpen. Djam ontfermt zich over Avril en neemt haar 
mee naar Mytilini. 

GABRIEL E A MONTANHA

Vóór hij zijn studies aanvangt aan een befaamde 
Amerikaanse universiteit, wil de Braziliaan Gabriel 
Buchmann op wereldreis. De joviale Gabriel wil 
zoveel mogelijk zien op een zo kort mogelijke tijd, 
botst daarbij geregeld met plaatselijke gidsen en 
neemt soms enorme risico’s. Gebaseerd op ware 
feiten.
 

Films DVD

Iraanse parel
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KING OF THE BELGIANS

Nicolas III vertrekt op staatsbezoek naar Istanbul. 
Tijdens het bezoek komt plots het bericht dat Wallonië 
de onafhankelijkheid heeft verklaard. De Koning moet 
onmiddellijk terug om zijn koninkrijk te redden! 
Hij begint een undercover odyssee doorheen de Balkan.

THE LEISURE SEEKER

Een oud en ziek echtpaar trekt zich niets aan 
van hun dokters en kinderen en maakt een reis 
per camper door de Verenigde Staten.

THE TRIP TO SPAIN

De humor en eetlust van Steve Coogan en Rob 
Brydon brengen hen naar de meest pittoreske 
Spaanse restaurants. Hun komische opmerkingen 
zijn daarbij net zo droog als de beste Spaanse wijn. 

Zie ook The TRIP en The TRIP to Italy.

ON THE ROAD

Een verfilming van de gelijknamige cultroman 
van de Amerikaanse schrijver Jack Kerouac. 
New York, eind jaren veertig. Na de dood van zijn 
vader ontmoet Sal Paradise, een aanstormend 
schrijver uit New York, de losbandige en 
avontuurlijke Dean Moriarty.

THE PADRE

De Padre is een kleine oplichter. Wanneer de  
Padre wordt gearresteerd, vlucht hij in een 
gestolen auto. Hij is er zich niet bewust van dat 
een vroegrijp meisje van 16, Lena, zich op de  
achterbank bevindt. Nadat ze hem heeft gechan-
teerd om haar mee te nemen op zijn tocht,  
plannen de twee een grote overval. 

PARIS CAN WAIT

Na het filmfestival in Cannes krijgt de vrouw van 
een Amerikaanse producent een lift naar Parijs van 
een Franse collega van haar man.

 

Films DVD

Verfilming

LEAN ON PETE 
Gebaseerd op de roman van Willy Vlautin

Omdat hij geld nodig heeft, belandt de tiener Char-
ley op de renbaan waar hij een band krijgt met het 
oude renpaard Lean on Pete. Pete wordt zijn rots in de 
branding; zijn houvast in zijn uitzichtloze leventje. Hij 
besluit in een opwelling Lean on Pete mee te nemen op 
een reis. Het wordt een reis vol verdriet, hoop en liefde 
door het grimmige landschap van Amerika.


