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Beste lezer, 

 

 

Verhalen over bekende personen, wie wordt dan niet nieuwsgierig? 
Er zijn talloze boeken verschenen over politici, criminelen, mensen uit de muziek-, 
toneel- of filmwereld. Schrijvers, sporters, historische personen, wetenschappers. 
Om maar een paar gebieden te noemen. 
 
Omdat veel mensen geïnteresseerd zijn in dit onderwerp, nu een kleine willekeurige 
greep uit onze totale collectie... 
 
Veel verhalenplezier! 
 
Rianne Vermeulen, 
Verhalencoach NOBB 
 
 
 
 
 
 
 

Ik denk aan een held als iemand  

die de mate van verantwoordelijkheid begrijpt  

die zijn vrijheid met zich meebrengt. 

Bob Dylan 

Amerikaans musicus 1941-  

 

https://citaten.net/zoeken/citaten_van-bob_dylan.html
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Schrijvers 
 

 

 Anna / Zijl, Annejet van der 
 
Na de dood van Annie M.G. Schmidt (1911-1995) zijn er veel 
publicaties van en over haar verschenen. Haar rol was in het 
literaire en sociale leven in de tweede helft van de twintigste 
eeuw groot, blijkt uit deze biografie. De persoonlijke 
geschiedenis van Annie M.G. wordt verbonden met haar werk 
en de tijd waarin zij leefde. Annejet van der Zijl maakt daarbij 
gebruik van veel citaten uit teruggevonden correspondentie van 
Schmidt, uit interviews en het werk zelf. 

 

 

 Zijn  eigen land / Ammerlaan, Robbert 
 
Ammerlaan (1944, uitgever) kreeg als eerste toegang tot de 
werkkamer van Harry Mulisch die in 2010 overleed. In 'Zijn eigen 
land' leidt hij de lezer aan de hand van negentien thema's door 
het leven en werk van de schrijver. Naast bekende zaken 
verschaft het boek, vol illustraties en citaten, nieuwe feiten en 
inzichten die betrekking hebben op onder andere Mulisch' 
gecompliceerde relatie met zijn ouders, de brieven van zijn naar 
de Verenigde Staten geëmigreerde moeder, het 'Paarse schrift' 
(een ringband met zijn eerste teksten), de brief aan zijn 
'ongeboren kind', zijn eerste uitgevoerde opdracht als driejarige 
(de kiem van zijn schrijverschap) en zijn geliefdes (onder 
anderen Ineke Verwayen, Sjoerdje Woudenberg en Kitty Saal). 
'Zijn eigen land' is géén biografie of literaire studie over het met 
elkaar verbonden leven en oeuvre van de eigenzinnige schrijver, 
wiens ideeën en werken samenkomen in de boeken 'De 
compositie van de wereld' (1980) en 'De ontdekking van de 
hemel' (1992).  
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Schrijvers 
 

 

 De familie Mann / Lahman, Tilmann 
 
Biografie van het gezin Mann, bestaande uit de 
Nobelprijswinnaar vader Thomas, moeder Katia en kinderen 
Erika, Klaus, Golo, Monika, Elisabeth en Michael, die allemaal als 
schrijver, historicus of musicus bekend werden. Het boek begint 
rond 1920 als Thomas bijna vijftig is en het gezin compleet. Het 
is een literair-historisch document dat een beeld geeft van een 
intellectueel gezin met zeer uiteenlopende karakters in een 
roerige tijd (Hitler en de Tweede Wereldoorlog). Daardoor 
ontstaat een inzicht in de onderlinge verhoudingen, de 
conflicten en ambities, de worstelingen met seksuele 
geaardheid en zelfmoord en de verhouding tot het opkomende 
nazisme en Duitsland.  

 

 

 Boud / Rovers, Eva 
 
In 2002 overleed schrijver, bibliofiel, televisiemaker en bekende 
Nederlander Boudewijn Büch enkele weken voor zijn 
vierenvijftigste verjaardag aan een hartaanval. Dat Büch een 
fantast was die zijn eigen werkelijkheid creëerde, is bekend. Hij 
verzon het bestaan van een zoontje en zei later dat het kind 
gestorven was. Hij deed zich voor als homoseksueel of als 
pedofiel om extra aandacht voor zijn eerste dichtbundel te 
genereren. Büch fabuleerde over het oorlogsverleden van zijn 
vader en zijn Joodse afkomst, over de grote erfenis die hij en zijn 
broers kregen, over nooit gevolgde universitaire opleidingen... 
Eva Rovers zet Büch neer als iemand die door het verzinnen van 
verhalen probeert vat te krijgen op zijn eigen leven. Ook zijn 
dwepen met Goethe en de Rolling Stones is daar onderdeel van. 
Zijn verhalen brachten hem succes, waarvoor hij een zware prijs 
betaalde: eenzaamheid. Met wie te dicht bij de waarheid kwam, 
verbrak Büch het contact. Een biografie over iemand die 
voortdurend zoekt naar erkenning... 
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Schrijvers 
 

 

 Het litteken van de dood/ Blom, Onno 
 
Het kunstenaarschap van Wolkers ontstond uit woede tegen de 
God van zijn gereformeerde vader in Oegstgeest, bloeide op in 
Amsterdam, en vond harmonie op Texel. Wolkers werd opgeleid 
als beeldhouwer. Hij maakte beelden in brons en glas, en liet 
een oeuvre van schilderijen na. Zoals hij beeldhouwde met 
woorden, zo schreef hij met verf. 
De auteur schetst een rebels, obsessief en zinnelijk leven in de 
greep van liefde en dood. Wolkers had onstuimige relaties met 
vrouwen en meisjes. De dood van zijn oudste broer en die van 
zijn tweejarige dochtertje bleven hem tot zijn laatste dag als 
demonen achtervolgen. 

 

 

 Virginia Woolf / Harris, Alexandra 
 
Biografie over het leven van de Engelse auteur Virginia Woolf 
(1882-1941), hoe dat wat ze meemaakte haar vormde als auteur 
en zijn weerslag had op haar schrijverscarrière. Geboren als 
jongste dochter van de Victoriaanse schrijver/biograaf Leslie 
Stephen en zijn 2e vrouw, werd ze thuis opgeleid en kwam al 
jong in aanraking met literatuur en kunst. Na de vroege dood 
van haar moeder, halfzus Stella en haar vader, werd ze met 
oudste broer Thoby en oudere zus Vanessa het middelpunt van 
de Bloomsbury Group. In 1912 getrouwd met Leonard Woolf 
ontwikkelde ze zich tot een belangrijk 20e-eeuwse schrijfster. 
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Schrijvers 
 

 

 Andreas Burnier / Lockhorn, Elisabeth 
 
Gebaseerd op meer dan honderd interviews en gesprekken 
vooraf met familie, vrienden, studenten, collega's en minnaars 
van de schrijfster Andreas Burnier, alias van de criminologe 
Ronnie Dessaur (1931-2002). Deze lesbische, biseksuele, 
misschien transseksuele vrouw was vele jaren een 'publieke 
intellectueel' in Nederland. Wat zij te melden had over de 
achterstelling van vrouwen, abortus, euthanasie en de 
'reductionistische' wetenschapsfilosofie van Freud, Darwin en 
Marx, was altijd 'nieuws' en aanleiding tot polemieken. Geboren 
in 1931, moest zij als onderduikend joods kind vele verhuizingen 
doorstaan en raakte daardoor ook van elke zin van stabiele 
normaliteit vervreemd. 

 

 

 Goethe / Safranski, Rüdiger 
 
Goethe was niet alleen een groot schrijver, wetenschapper en 
diplomaat, maar ook een meester in levenskunst. Zijn 
nieuwsgierigheid etaleerde hij ook in het dagelijks leven en in de 
omgang met tijdgenoten. Safranski baseert zich uitsluitend op 
primaire bronnen: brieven, geschriften en werken van Goethe 
zelf en van tijdgenoten. Naast de biografie bevat het boek s 
analyses van Goethe’s toneelwerken, romans en 
wetenschappelijke publicaties. 
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Schrijvers 
 

 

 Leven in een doodgeboren droom / Gemeren, 
Rémon van  
 
Literaire monografie over het werk van Joost Zwagerman (1963-
2015). Rémon van Gemeren gaat op zoek naar de thema's, 
motieven en verbanden die het oeuvre van Zwagerman 
vertolken en (deels) duiden. Niet alleen de romans en verhalen, 
maar ook de poëzie en essays worden nauwkeurig geanalyseerd. 
Een thema in Zwagermans werk is de wens om uit de 
werkelijkheid te verdwijnen zonder te hoeven sterven. 
Aanbevolen voor de liefhebbers van Zwagermans oeuvre en 
geschikt voor scholieren en studenten die zich daarin willen 
verdiepen. 

 

 

 Lucebert/ Hazeu, Wim 
 
Lucebert (pseudoniem van Lubertus Jacobus Swaanswijk, 1924-
1994) wordt beschouwd als een van de grootste Nederlandse 
dichters en vernieuwers van de poëzie. Hij schuwde publieke 
optredens maar werd toch woordvoerder van de experimentele 
Vijftigers, die wilden afrekenen met de 'academische' greep op 
de poëzie. De autodidact Lucebert was ook beeldend kunstenaar 
en metgezel van de Cobra-beweging, vader van vijf kinderen en 
vriend van andere grote namen uit de literatuur en van 
moderne schilders. Hij werkte ook in Berlijn en Spanje. De 
biografie volgt het chronologisch verloop van Luceberts leven en 
geeft een soms verrassend tijdsbeeld. 
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Muziek 
 

 

 Nina Simone/ Light, Alan 
 
Ze was net zo fragiel als ze sterk was, net zo kwetsbaar als 
inspirerend. Ze kon een zaal volkomen platspelen, maar ze kon 
ook furieus en zeer onaangenaam zijn. Ze overleed in 2003 
nadat ze al jaren aan het wegkwijnen was als gevolg van haar in 
alcohol gemarineerde bipolaire stoornis. Haar muziek leeft 
voort: 'Feeling good', 'Sinnerman', 'I loves you Porgy', 'My baby 
just cares for me', nummers die je regelmatig hoort in series en 
commercials. Een unieke mix van soul, folk, Bach en jazz. De 
muziekjournalist Light schreef deze biografie op basis van de 
research voor de film. Light plaatst alles in perspectief. Met een 
fotokatern en een samengestelde discografie. 

 

 

 Sax, Candy & rock-‘n-roll / Dulfer, Candy 
 
Hoewel Candy Dulfer is al 30 jaar bandleider van Funky Stuff, 
een internationaal succesvolle fusionband. Ze speelde met Van 
Morrison, Pink Floyd en Prince en de grote namen uit de jazz. De 
single ‘Lily was here’ met Dave Stewart was een wereldhit. 
Candy had het geluk talent te bezitten en een vader met een 
netwerk, waardoor ze al van kindsbeen af kon optreden. Het is 
echter haar eigen verdienste dat ze haar kansen greep en haar 
eigen weg heeft gekozen met alle hoogte- en dieptepunten die 
daarbij horen. 
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Muziek 
 

 

 Als je het een beroep kunt noemen/ Nelissen, 
Niek 
 
Bundeling van gesprekken met dirigent Bernard Haitink ter 
gelegenheid van zijn 60-jarige loopbaan als internationaal 
dirigent. Aan de orde komen Haitinks muzikale vorming, zijn 
startperiode als dirigent, zijn leermeesters, zijn ervaringen met 
het Concertgebouworkest en alle andere grote mondiale 
orkesten die hij heeft geleid, zijn grote opera-ervaring m.n. in 
Engeland, zijn latere levensfase en steeds weer die grote 
betrokkenheid bij de muziek, de componisten en de orkesten. 
Haitink geeft een fascinerend inkijkje in de wereld van de grote 
beroepsmusici. 

 

 

 Bach / Gardiner, John Eliot 
 
John Eliot Gardiner (1943), groot en veelzijdig dirigent (pionier in 
de authentieke uitvoeringspraktijk), heeft zijn fenomenale 
kennis van de muziek van Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
omgezet in een portret van de componist. Een boek dat een 
mooi beeld geeft van de mens achter de muziek. Muziek (en 
teksten) zijn doortrokken van Bachs karakter en onder de 
oppervlakte speurt Gardiner naar zijn persoonlijkheid. 
Aanstekelijk en zeker technisch analyseert hij cantates, de 
passies en de Mis in b met bewondering en een overvloed aan 
kennis. 
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Muziek 
 

 

 Niemand zo aardig als hij/ Ouwehand, Ton 
 
Nikkelen Nelis, De tearoom tango, Freki, Het zal je kind maar 
wezen, Deze vuist op deze vuist, tientallen liedjes van Willem 
Wilmink, honderden liedjes voor Sesamstraat, het leeuwendeel 
van de liedjes van Annie M.G. Schmidt, ze werden allemaal van 
muziek voorzien door Harry Bannink, Nederlandse beste en 
tegelijkertijd minst bekende componist. Journalist Ouwehand 
(Twentsche Courant Tubantia) is sinds zijn jeugd fan van Bannink 
en richtte een tweedelig monumentje voor hem op. In dit eerste 
deel gaat het vooral over de Enschedese jaren van Bannink. Hij 
woonde er tot zijn dertigste. 

 

 

 De demonen van Leonard Cohen / Mus, Francis 
 
Studie over de Canadese dichter/zanger Leonard Cohen (1934) 
van een (relatief) jonge onderzoeker (1983), verbonden aan de 
Universiteit van Leuven. In dit boek, dat het midden houdt 
tussen een analyse en een biografie, wordt aangetoond dat 
Cohen steeds opnieuw rekenschap aflegt over zijn eigen 
tekortkomingen en die van de wereld. Hij probeert of zich erbij 
neer te leggen of oplossingen aan te dragen. Mus illustreert dit 
aan de hand van de thema’s imago, kunstenaarschap, 
vervreemding, verlangen en verlies, macht en ontmoeting (de 
demonen uit de titel. Met in de bijlagen songteksten. 
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Muziek 
 

 

 Motherless child/ Scott, Paul 
 
Eric Clapton, wiens beginjaren muzikaal gezien vooral in het 
teken stonden van een streven naar een authentieke 
bluesvertolking, ontwikkelde zich tot één van de meest 
toonaangevende gitaristen in de geschiedenis van de 
popmuziek. De aandacht van de schrijver gaat zowel uit naar het 
schetsen van Claptons muzikale ontwikkeling als naar het 
blootleggen van zijn gecompliceerde karakter. 
Vrouwenverslinder, verslaafd aan drugs en alcohol, deze 
kwalificaties worden op een genuanceerde manier in een 
bredere context geplaatst. 

 

 

 Dig if you will the picture / Greenman, Ben 
 
Prince (1958-2016) was één van de meest veelzijdige, 
ongrijpbare en productieve muzikanten uit de geschiedenis van 
de popmuziek. Hits als 'When doves cry', 'Purple rain' en 'Kiss'. 
Tot aan zijn onverwachte dood bracht hij muziek uit met een 
totaal van ruim 40 albums. Dit boek weerspiegelt Prince's leven 
en muziek: de muziek, het geloof, zijn conflict met zijn 
platenschappij, zijn begeleiders, seks, zijn thuisstad Minneapolis, 
zijn houding tegenover het internet, politiek en concerten. 
Geschreven met liefde, passie, kennis van zaken en inzicht hoe 
je een grillig personage met extreem veelzijdig oeuvre 
'behapbaar' kunt maken. 
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Film 
 

 

 Alfred Hitchcock/ Ackroyd, Peter 
 
Biografie van de wereldberoemde Britse regisseur (1899-1980) 
met de bijnaam The Master of Suspense. Het schetst een  
evenwichtig beeld van wat bekend is over de iconisch 
dikbuikige, angstige en nerveuze, maar ook pragmatische en 
steeds het experiment aangaande, uiterst vakkundige Brit. Hij 
plaatst commentaar bij mythische verhalen  of diens opinies 
(een film is minder als hij niet meteen succesvol is). Het verhaalt 
over ontstaan, thema's en receptie van zijn filmoeuvre.  
Ook de donkere kanten komen aan bod, zoals zijn seksuele 
preoccupaties en het controleren van hoofdrolspeelsters. Met 
acht pagina's fotokatern, bibliografie en register. 
 

 

 

 Meryl Streep / Schulman, Michael 
 
Het boek begint met de Oscaruitreiking in 2012 voor haar rol in 
'The Iron Lady', alvorens een sprong te maken naar haar 
jeugdjaren om te uiteindelijk af te sluiten met de Oscar voor 
haar aandeel in 'Kramer vs Kramer'. De beginjaren staan vooral 
in het teken van haar toneelambities. Het studententheater van 
de jaren zeventig krijgt relatief veel aandacht. Later krijgt het 
boek wat meer drama met onder meer met de vroegtijdige 
dood van vriend en acteur John Cazale, met wie zij speelde in 
'The Deer Hunter'. Schulman laat een beeld van Streep zien als 
mens en haar ontwikkeling tot de actrice, die zij al jaren is. Ook 
komt haar terughoudendheid aan bod in haar persoonlijke 
profilering richting pers en publiek. Het is het enige in het 
Nederlands bestaande boek over een belangrijke actrice. Met 
een fotokatern zwart-witfoto's. 
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Film 
 

 

 De eeuw van Charlie Chaplin/ Ridder, Matthijs 
de 
 
Boek over de tragikomische filmster Charlie Chaplin (1889-
1977). In zes 'aktes' met een 'voorprogramma' beschrijft de 
auteur niet alleen het onrustige leven van deze iconische 
'zwerver', maar ook de invloed die zijn veelal geëngageerde 
films wereldwijd hadden op de publieke opinie. Omdat Chaplins 
eerste films komisch waren en zonder geluid, bereikte hij een 
groot internationaal publiek. Door de politiek linkse strekking 
van veel van zijn uitingen werd Chaplin in Amerika beticht van 
communistische sympathieën, wat hem deed besluiten terug te 
keren naar Europa.  

 

 

 Geliefd en gevaarlijk/ Abidar, Loubna 
 
Met behulp van ghostwriter Marion van Renterghem doet de 
Marokkaanse actrice Loubna Abidar (1985) haar verhaal over 
haar jeugd, waarin zij door haar vader mishandeld en misbruikt 
werd. Door een tomeloze ambitie en met behulp van vrienden 
wist zij actrice te worden, ook al was dat niet gepast voor een 
vrouw binnen de tradities van een islamitisch land. Zij moest 
talloze obstakels overwinnen om haar doel te bereiken en doet 
daar openhartig verslag van. Als zij vervolgens de hoofdrol 
speelt in een film over prostituees en deelneemt aan een 
naaktscene, wordt het leven in haar vaderland haar onmogelijk 
gemaakt. Ze word gehaat en verguisd door haar landgenoten, 
die van mening zijn dat zij Marokko en de manier van leven in 
een moslimland beledigd heeft. Sindsdien woont zij in Frankrijk.  
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Film 
 

 

 Als het lachen stopt/ Herbert, Emily 
 
Biografie van de in 2014 overleden Hollywood-acteur Robin 
Williams. De acteur, gekweld door financiële schulden, alcohol- 
en drugsverslaving, depressies, het begin van de ziekte van 
Parkinson en een dalende lijn in zijn filmcarrière, maakte op 11 
augustus 2014 een eind aan zijn leven. Zijn zelfmoord schokte 
velen. Williams was vooral bekend door zijn komische rollen in 
films als ´Good Morning Vietnam´ en ´Mrs. Doubtfire´, maar had 
ook succes met serieuze rollen in films als ´Dead Poets Society´ 
en ´Good Will Hunting´. Aan bod komen zijn jeugd, verdere 
leven, filmcarrière, huwelijken en kinderen, zijn 
verslavingsproblemen met alcohol en drugs, zijn financiële 
moeilijkheden. 
 
 
 

 

 

 Niet bepaald een succesverhaal / Zeelenberg, D 
 
De auteur is een 'manusje-van-alles'. In de afgelopen decennia 
heeft hij zijn geluk op verschillende plekken beproefd. Het was 
niet altijd rozengeur en maneschijn, maar na elk diep dal, kwam 
hij er weer bovenop. Door zijn energie, positivisme en geloof in 
zichzelf, krabbelde hij steeds weer op. Dit boek, aangevuld met 
foto's uit zijn privécollectie, is een autobiografie waarbij geen 
enkel detail de lezer bespaard blijft. Van zijn eerste stappen in 
de acteerwereld, via een hoge positie bij Eyeworks als directeur 
tv-drama, tot aan zijn glansrol in 'Divorce'. Alles passeert de 
revue op een persoonlijke en indringende wijze. De boodschap 
die Dirk wil overbrengen, is dat je nooit jezelf dient te 
verloochenen. 

 

  

 

 



 

 

16 

 

Theater en cabaret 
 

 

 Toon/ Klöters, Jacques 
 
Toon is de zeer complete biografie van Toon Hermans, een van 
de belangrijkste Nederlandse cabaretiers van de tweede helft 
van de 20e eeuw. Biograaf Jacques Klöters heeft Toon, voor 
zover dat mogelijk is, goed gekend. Hij regisseerde diens laatste 
show en stelde eerder een vierdelig televisieportret samen. Met 
veel liefde en kennis van zaken beschrijft hij Toons leven, van 
zijn jeugd als kind van een aan de grond geraakte bankier in 
Sittard, de start van zijn carrière als humorist aan het einde van 
de Tweede Wereldoorlog, zijn triomfen als een van de grote drie 
van het naoorlogse Nederlandse cabaret (met Wim Kan en Wim 
Sonneveld) tot aan zijn dood in 2000. 

 

 

 Ik stond erbij en ik keek ernaar / Boudewijn, 
Berend 

Berend Boudewijn (1936, voluit: Berend Boudewijn van der 
Woude) is vooral bekend geworden als presentator, maar dit 
veelzijdig talent is ook toneel- en televisieregisseur, columnist, 
acteur, schrijver, scenarist en schouwburgdirecteur geweest. 
Deze autobiografie is opgebouwd rond periodes in zijn lange 
loopbaan en de plekken waar hij sinds zijn vroegste jeugd heeft 
gewoond, met aandacht ook voor verwikkelingen in zijn familie. 
Na twee jaar studie aan Londense Royal Academy of Dramatic 
Art begon zijn carrière in 1960 als televisieregisseur bij de Vara, 
toen voor dat vak nog geen opleiding bestond. In deze 
autobiografie komt hij naar voren als een artistiek en 
organisatorisch talent, een man met veel sociaal gevoel en frisse 
ideeën, een kunstenaar die risico's durfde te nemen, een 
oorlogskind dat het leven optimistisch bleef omarmen. 
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Theater en cabaret 
 

 

 Ongeduldig verlangen/ Nijholt, Willem 
 
In dit boek zet de bekende acteur en musicalster (1934) de lijn 
voort van 'Met bonzend hart'. Hij vertelt over de repatriëring 
van hem als elfjarige met zijn moeder, oudere broer en zusje 
vanuit het Indonesische Madoera naar Millingen-aan-de-Rijn. 
Van de vader (na de Birma-spoorlijn tewerkstelling moest hij als 
KNIL-sergeant meteen weer vechten tegen ‘zijn eigen jongens’) 
zijn zijn zonen en hij tijdens de jaren in de Jappenkampen van 
elkaar vervreemd. Zijn moeizame aanpassing door vervreemding 
en trauma werd nog eens bemoeilijkt door zijn ontluikende 
homoseksualiteit en zijn met horten en stoten verlopende 
carrière, waarna hij uiteindelijk op de rails komt door voor een 
theatercarrière te kiezen.  

 

 

 Kortom... / Cleese, John 
 
Autobiografie van de bekende Britse komiek (1939) over de 
periode tot 1969, toen de tv-show Monthy Python’s Flying 
Circus net begon. Aan bod komen vooral zijn jeugd en 
(universitaire) scholing als enig kind van overbezorgde ouders, 
die in het begin werd gepest, maar al snel zelfvertrouwen kreeg 
omdat hij uitblonk in sport, wiskunde en cabaret. Hij leerde op 
Cambridge Graham Chapman kennen, die twintig jaar lang zijn 
vaste schrijfpartner werd voor David Frost (The Frost Report) en 
Peter Sellers.  
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Kunst 
 

 

 Escher op reis/ Escher, M.C. 
 
Het werk van de Nederlandse graficus Escher (1898-1972) is 
wereldwijd beroemd. Zijn spel met patronen en optische illusies 
is geworteld in de werkelijkheid, wat voor een belangrijk deel 
bijdraagt aan de bekendheid van zijn oeuvre. Deze rijk 
geïllustreerde tweetalige catalogus bij een overzichtsexpositie* 
in Eschers geboortestad Leeuwarden verbindt op een bijzondere 
manier het werk met zijn maker. Het thema is de reis, van de 
daadwerkelijke vooroorlogse reizen tot de latere reizen in 
imaginaire werelden. De meeste reproducties zijn voorzien van 
korte annotaties. 

 

 

 Gaudí / Artigas, Isabel 
 
Set van twee boeken met kleurenfoto's van het volledige werk 
van de Spaanse architect Gaudí (1825-1926). De boeken zijn in 
chronologische volgorde opgezet. De werken worden zowel in 
het Nederlands, in het Frans als in het Engels aangevuld met 
beschrijvingen van de historische context. Het eerste boek 
begint met een inleiding in het Modernisme, een biografie van 
Gaudí en de culturele invloeden waaraan hij onderhevig was. 
Het tweede boek eindigt met een samenvattende chronologie, 
een fotoverantwoording een bibliografie, een lijst met adressen 
waar werk van Gaudí te bezichtigen is en lijstje met websites 
over Gaudí. 
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Kunst 
 

 

 Leonardo da Vinci/ Isaacson, Walter 
 
Isaacson heeft alle aantekenboeken van Leonardo da Vinci 
(1452-1519) bestudeerd en bestaande literatuur over hem 
geraadpleegd om te komen tot een kritische vertelling over deze 
kunstenaar en wetenschapper die hij een ‘discipline 
overstijgende natuur’ en een ‘geest die danst met de natuur’ 
toedicht. Isaacson kon zelf na zijn onderdompeling in Leonardo 
niet meer gewoon naar de dingen kijken. Hij leerde zich te 
blijven verwonderen en verbeeldingskracht te koesteren. Het 
boek bevat een tijdlijn, een lijst van hoofdrolspelers, een 
overzicht van bronnen, noten en een register op namen, zaken 
en afbeeldingen. 

 

 

 Auguste Rodin/ Blanchetière, François 
 
Compacte uitgave over de volle breedte over Rodins oeuvre en 
persoon. Het is geschreven door een van de conservatoren van 
het Musée Rodin.  
Alle onderwerpen worden belicht: zijn beginjaren, de 
Hellepoort, een hoofdstuk over zijn grote successen, de 
monumenten Balzac en Victor Hugo en ook een selectie van zijn 
erotische prenten. Inclusief uitgebreide biografie. 
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Kunst 
 

 

 Andy Warhols roadtrip/ Davis, Deborah 
 
1963. Andy Warhol woonde in New York. Hij is nog niet echt 
doorgebroken als kunstenaar. Als hij wordt uitgenodigd voor 
een feest bij acteur Dennis Hopper in Los Angeles, besluit hij om 
er met een paar vrienden heen te rijden over de beroemde 
route 66.  
Volgens Deborah Davis is deze reis en het verblijf bepalend 
geweest voor Warhols kunstenaarschap. Vanuit die originele 
invalshoek maakt ze duidelijk hoe de Amerikaanse kunstwereld 
in die jaren zestig radicaal veranderde en wat Warhols rol 
daarbij was. Het is een roman, een reisverslag, een biografie en 
een stuk kunstgeschiedenis. 

 

 

 Schiffmacher / Verkerk, Corrie 
 
Corrie Verkerk heeft aan de hand van diverse interviews en 
uitgebreide onderzoeken en gesprekken met tattookoning Henk 
Schiffmacher dit boek. Alle uithoeken van de wereld waar Henk 
is geweest en zijn sporen heeft achtergelaten worden bezocht. 
Aan bod komen de popsterren die hij heeft getatoeëerd en hoe 
zijn moeilijke jeugd verliep. Henk zit al ruim veertig jaar in het 
vak en is voor de een een cultheld en een antiheld voor de 
ander. 
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Kunst 
 

 

 De Grote Fantast/ Jansen, Theo 
 
Theo Jansen (1948), schepper naast God. Sinds 1990 construeert 
Jansen strandbeesten van pvc-buizen. De beesten lijken steeds 
intelligenter te worden: ze bewegen op windenergie, kunnen 
wind opslaan in plasticflessen en maken zich zelfs uit de voeten 
als ze, letterlijk, nattigheid voelen. Hij noteerde zo’n beetje al 
zijn bevindingen (droom, hoop, teleurstellingen etc.) in deze 
uitgave, die met alle soorten, evolutiestadia en stamboom ook 
wel wat van een biologieboek heeft. Het ontstaansproces van de 
beesten vormt een doorlopend verhaal op de rechterpaginas, 
terwijl de linkerpagina's gevuld zijn met tekeningen, 
fotomateriaal (soms over twee pagina's) en columns die hij voor 
de Volkskrant schreef. Met biografie. Zie www.strandbeest.com. 

 

 

 Piet Mondriaan / Janssen, Hans 
 
Janssen schenkt in deze biografie meer aandacht aan de 
persoon Mondriaan en aan zijn levensomstandigheden dan 
gebruikelijk. Volgens hem gaat het vaak te veel alleen over zijn 
werken, waardoor de ervaringen waaruit ze ontstonden 
onderbelicht blijven. Het leven van de kunstenaar wordt niet 
strikt chronologisch verteld, maar begint elk hoofdstuk vanuit 
een moment in diens ontwikkeling. Met nauwkeurig 
notenapparaat en register. 
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Kunst 
 

 

 Trespass/ Walta, Wendela 
 
Uitgebreid en wereldwijd overzicht van vrije straatkunst. Een 
van de bekendste vormen van straatkunst is graffiti. Meestal 
blijven de makers hiervan anoniem, maar sommigen breken 
door naar de kunstwereld. Denk aan Keith Haring of Banksky. De 
kunstenaars hebben lang niet altijd artistieke motieven, vaak is 
urban art ook een vorm van activisme. Naast graffiti komen ook 
andere vormen van straatkunst aan bod, zoals ongevraagd 
geplaatste sculpturen, performances en manipulaties. Ook de 
foto's van Spencer Tunick, waarvoor hij een soort levende 
sculpturen maakte bestaande uit naakte mensen op straat of in 
een gebouw zijn urban art. Vaak werkt dit soort kunst 
ontregelend, provoceert het of amuseert het. Schoonheid staat 
meestal niet voorop, maar er is in de loop der jaren prachtig 
werk gemaakt.  

 

 

 Hundertwasser / Rand, Harry 
 
De Oostenrijker Hundertwasser (1928-2000) was een veelzijdig 
kunstenaar. Een eigenzinnig man ook.In zijn schilderijen, 
aquarellen enz. uit zich zijn verbondenheid met de natuur in 
levende lijnen en een grote kleurenrijkdom: zeer vitaal, 
wonderbaarlijk mooi werk, duidelijk figuratief geïnspireerd - 
gedroomde werkelijkheid. Spiralende bewegingen van lijnen en 
vlakken weerspiegelen zijn rusteloosheid. Zijn hang naar het 
grote leeft hij uit in verrassende architecturale projecten, die 
vaak aan Gaudí doen denken. Aan het slot een biografie in 
jaartallen. Meer dan 300 afbeeldingen. 
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Mode 
 

 

 Mijn autobiografie/ Karan, Donna 
 
De bekende Amerikaanse modeontwerper Donna Karan vertelt 
van haar eerste herinneringen als driejarige tot haar recente 
afscheid als hoofdontwerper bij haar label DKNY. Haar passie 
voor mode en sinds kort ook zen, is verbonden aan vele namen 
en korte verhalen. Mensen als Queenie, zoals haar moeder 
wordt genoemd, Mark Karan, haar eerste man, Anne Klein, haar 
eerste werkgever, Dr. Rath, haar psychiater en Stephan Weiss, 
haar tweede man duiken overal in het boek op. In deze biografie 
stapt de lezer in het hoofd van Donna Karan en in de 
Amerikaanse modewereld. 

 

 

 Coco Chanel/ Cosgrave, Bronwyn 
 
Bronwyn Cosgrave (van Vogue UK) beschrijft in woord en beeld 
het levensverhaal van de invloedrijke Franse ontwerpster Coco 
Chanel (1883-1971). Artikelen, prenten, illustraties en 
modefoto's uit het omvangrijke Vogue-archief vormen de basis 
van deze verhalende biografie. De lezer maakt kennis met 
kenmerkende momenten in het leven en de ontwerppraktijk van 
Chanel, zoals de ontmoeting met Boy Capel, het opwaarderen 
van de stof jersey en het zakendoen in Frankrijk, Londen en 
Hollywood. De speciale combinatie van informatie en beeld 
geeft zowel een historische als een actuele waarde aan de 
ontwerpster. Coco Chanel neergezet als 'de uitvinder van casual 
chic' en een vooruitstrevende vrouw, voor hen die geloven in de 
kracht van mode en stijl. 
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Mode 
 

 

 Christian Dior/ Sinclair, Charlotte 
 
Levensverhaal in woord en beeld van de legendarische Franse 
modeontwerper Christian Dior (1905-1957). Dior presenteerde 
in februari 1947 zijn eerste collectie, die bekend werd als de 
New Look. Deze debuutcollectie was een groot succes. 
Kenmerken van de New Look: wijde rokken, ingesnoerde tailles, 
heupen benadrukt, boezems prominent. Na de New Look 
volgden andere collecties, zoals de H-lijn in 1954 en de A-lijn in 
1955. Elke collectie vormde een breuk met de vorige. Dior die 
een fijne neus had voor commercie, lanceerde in 1947 zijn 
eerste parfum, Miss Dior. Tien jaar na zijn eerste collectie stierf 
hij aan een hartaanval. Met citaten van onder anderen Jean 
Cocteau en Christian Lacroix en van Dior zelf. 

 

 

 Super Olcay / Gulsen, Olcay 
 
Olcay Gulsen (1980) is de ex-CEO van Super Trash, een 
modemerk. Ze vertelt haar eigen persoonlijke verhaal en geeft 
lessen aan ondernemers. Het boek is ruim geïllustreerd met 
foto’s van Olcay waarbij ze mode van haar merk draagt. 
Daarnaast zijn mini-interviews opgenomen met familie, 
medewerkers en collega's uit de branche. Na ieder hoofdstuk 
staan de lessen in een overzicht vermeld. De boodschap van het 
boek is dat iedereen succes kan hebben met ondernemen als je 
deze lessen volgt en daarnaast vooral bescheiden blijft en 
persoonlijk. 
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Sport 
 

 

 Ali/ Eig, Jonathan 
 
Deze omvangrijke biografie over wereldkampioen boksen 
Muhammad Ali (1942-2016) slaagt erin om 'de meest 
spectaculaire sporter van de twintigste eeuw' in al zijn 
complexiteit weer te geven. Het boek geeft inzicht in Ali's 
politieke en religieuze opvattingen en schetst het Amerika 
waarin de bokser opgroeide en beroemd werd. Centraal staat de 
manier waarop Ali met het rassenonderscheid omging. Eig laat 
zowel de bokser als de moslim, de komiek, de dichter en de 
acteur in Ali zien. 

 

 

 Het Beest / Sietsma, Thomas 
 
Profwielrenner Lieuwe Westra laat begin 2017 via Facebook 
weten per direct te stoppen met wielrennen. Oorzaak: een 
zware depressie. ‘Het beest’, de bijnaam van de Friese renner, 
geeft een ruw en eerlijk beeld van Westra. Van jeugdrenner, het 
verval door drank en drugs tot een succesvolle terugkeer in het 
profpeloton met uiteindelijk resultaat geld, succes en een 
depressie. Westra was een extreme renner die graag 
‘stoempte’, maar is meer nog een extreem mens. Als renner 
sjoemelde hij met doping en kocht en verkocht hij wedstrijden. 
De strijd tegen de depressies kostte hem uiteindelijk zijn 
loopbaan. Aanrader voor wielerliefhebbers. Ontroerend eerlijke 
biografie, bijzonder inkijkje in het peloton. Met voorwoord, 
nawoord en uitslagen. 
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Sport 
 

 

 Daphne Koster/ Koppe, Iris 
 
Vrouwenvoetbal wordt steeds beter en professioneler en is 
topsport. Daphne Koster (1981) is een voorloper in het 
vrouwenvoetbal. Met 139 interlands (gestopt als international in 
2014), 7 landskampioenschappen en 5 KNVB Bekers is Koster, 
die speelde voor o.a. AZ, Telstar, Ajax en in de VS, een 
grootheid. Een voorbeeld voor jonge meiden die keihard willen 
werken en de top willen bereiken. Koster verhaalt gemakkelijk 
en spreekt zich kritisch uit over trainers, speelsters en de KNVB. 
Als rolmodel wil ze meisjes- en vrouwenvoetbal in een door 
mannen gedomineerde wereld naar een hoger niveau tillen. 

 

 

 Sprintkoninginnen / Kooman, Kees 
 
Nederlandse vrouwensprintgeschiedenis beschreven vanaf 
circa 1930 tot en met 2015. Legendarische vrouwen als 
Tollien Schuurman en Fanny Blankers-Koen , de voorlopers 
van Nelli Cooman en Dafne Schippers. Ook buitenlandse 
toppers als Florence Griffith, Heike Drechsler, Merlene 
Ottey en Marion Jones komen aan de orde. Achterin een 
overzicht van de ontwikkeling van sprintrecords op de 100 
en 200 meter. 
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Sport 
 

 

 Xtreme/ Vos, Natasja 
 
'Extreme' is het verhaal van vijftien jaar uit het leven van Chris 
Vos. Het begint wanneer hij vijf is en een grote kraan zijn 
rechterbil en been verbrijzelt en eindigt in maart 2018 wanneer 
hij, net twintig, een zilveren medaille behaalt tijdens de 
Paralympische Spelen in Korea bij het snowboarden. Een verhaal 
opgetekend uit diverse bronnen: het dagboek van moeder 
Natasja, de herinneringen van Chris' vader en broer en uiteraard 
Chris zelf. Een inkijk in het leven en de geest van een speelse, 
drukke en gedreven sportjongen die openhartig vertelt over zijn 
'vallen en opstaan en weer doorgaan'. Snowboarden als 
metafoor voor wat je kunt bereiken met een ijzeren wil en 
doorzettingsvermogen. Extreme tegenslag die je kunt 
overwinnen met behulp van de juiste mensen. 

 

 

 Expeditie Edith / Bosch, Edith 
 
Talent is één ding, vechtersmentaliteit een goede tweede. Aan 
beide ontbreekt het de auteur/judoka niet. Ze gaat voluit, op 
sportief gebied, maar ook op menselijk vlak, haar zachte kant 
diep weggestopt achter stoerheid, egocentriciteit en hardheid. 
De lezer volgt haar carrière op de voet en wordt getuige van alle 
voorspoed en tegenslag. Vaak winnen, soms verliezen, maar het 
is nooit genoeg. De relatie met haar ouders komt onder 
spanning te staan en twee partnerrelaties worden verbroken. 
Tegen het eind van haar carrière komt zij in aanraking met een 
lifecoach die haar tot zelfinzicht brengt, waardoor zij uiteindelijk 
gelukkiger wordt en gaat beseffen dat er meer is dan judo. In 
2013 – een paar maanden na beëindiging van haar carrière – 
wint zij 'Expeditie Robinson'. Zij werkt nu als performance coach.  
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Politiek 
 

 

 De stille diplomaat/ Bleich, Anet 
 
Wellicht is hij in Griekenland, Kosovo en Tsjechië nog bekender 
dan in Nederland: Max van der Stoel (1924-2011). De al jong 
politiek actieve PvdA'er stelde de mensenrechten nadrukkelijk 
centraal in zijn werk als onder meer minister van Buitenlandse 
Zaken en als Hoge Commissaris voor de Minderheden. In vele 
opzichten was hij een 'stille' diplomaat: hij hield er niet van op 
de voorgrond te treden, liep niet met zijn gevoelens te koop en 
speelde zijn bemiddelende rol in conflicten vooral achter de 
schermen. En met succes: hij had een belangrijk aandeel in het 
democratisch proces in Griekenland, Tsjechië, de Baltische 
Staten en Portugal. In Kosovo 'kreeg' hij als blijk van waardering 
een multiculturele universiteit. Een groot staatsman. Met twee 
fotokaternen, eindnoten, een bronnen- en literatuuroverzicht 
en een register. 

 

 

 Gandhi / Kapoor, Pramod 
 
Zijn volledige naam was Mohandas Karamchand Gandhi maar de 
wereld kent hem beter als Mahatma Gandhi. Mahatma betekent 
'grote ziel' en is een eretitel voor wijze mensen. Gandhi werd in 
1869 in India geboren en na zijn rechtenstudie in Engeland 
vertrok hij naar Zuid-Afrika waar hij zich een kwart eeuw inzette 
voor de Indiase bevolkingsgroep daar. Gandhi was 
grootgebracht volgens het principe van 'ahimsa' (nooit een 
wezen pijn doen) en predikte volledige geweldloosheid. Pramod 
Kapoor heeft met deze biografie een poging gedaan om 
onbekende kanten van Gandhi te laten zien. Samen met de tekst 
geven de beelden een bijzondere inkijk in het leven van een 
unieke persoonlijkheid, die ook zijn minder goede kanten had 
zoals blijkt uit de brief die zijn zoon hem in 1915 schreef en die 
onverkort in dit boek is opgenomen. Met bibliografie en 
register. 
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Politiek 
 

 

 Aung San Suu Kyi/ Popham, Peter 
 
Het Zuidoost-Aziatische land Myanmar (ook bekend als Birma) 
zucht al jarenlang onder een meedogenloze militaire dictatuur. 
De nationaal en internationaal erkende oppositieleidster Aung 
San Suu Kyi (1945) geldt als hét symbool van het geweldloze 
verzet tegen het regime. Zij gaf haar veilige leven in Engeland op 
en verhuisde in 1988 naar Birma om zich in te zetten voor vrede 
en democratie in haar moederland. De persoonlijke 
opofferingen waren enorm: jarenlang huisarrest volgde, 
waardoor zij vrijwel was afgesloten van haar familie en de 
buitenwereld. In 1991 kreeg zij de Nobelprijs voor de Vrede.  

 

 

 Nog lang en gelukkig / Oranje, Laurentien van 
 
Niet een biografie, maar politiek misschien wel wijs. 
In dit boek, geschreven door Prinses Laurentien, geven kinderen 
(de toekomstige hoofdrolspelers in de maatschappij) 
commentaren en advies aan de leiders van nu (volwassenen die 
de weg een beetje kwijt zijn). Het boek biedt een unieke 
invalshoek in drie verschillende delen. In het eerste deel 
vertellen huidige leiders hun verhaal, waarop kinderen tips en 
adviezen geven. Het tweede deel is een verhaal, bedoeld als 
voorleesverhaal voor kinderen aan hun (groot)ouders. Het is een 
spannend verhaal van Giel, die zijn vader, een belangrijke baas, 
wil helpen. In het derde deel vertellen kinderen hun mening 
over de dilemma's waar de meeste leiders mee worstelen. Mooi 
om te zien wat voor kijk kinderen hebben op onze volwassen 
maatschappij. En zeker nuttig om de adviezen op te pakken en 
er daadwerkelijk iets mee te doen. 
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Criminaliteit 
 

 

 Nemesis/ Glenny, Misha 
 
Nem is de koning van de grootste favela van Rio de Janeiro. Een 
favela is een sloppenwijk, met de omvang van een stad met 
enkele honderdduizenden inwoners, waar eigen rechtspraak 
geldt en waar de baas instaat voor het geluk van zijn inwoners. 
Nem sloot zich uit noodzaak aan bij een criminele bende, maar 
later stapje voor stapje hoger klom tot hij uiteindelijk de macht 
overnam. Hij heeft veel geleerd van zijn eerdere bazen, is alom 
gerespecteerd, maar wordt toch aangehouden door de 
autoriteiten, die daarmee willen bewijzen dat ze klaar zijn voor 
het organiseren van het WK Voetbal en de Olympische Spelen. 

 

 

 We regelen het zelf wel / Endedijk, Bram 
 
Achter de façade van de spreekwoordelijke Brabantse 
'gemoedelijkheid' gaat een verborgen wereld schuil; Noord-
Brabant ontwikkelt zich meer en meer tot een centrum van de 
harde criminaliteit in Nederland. Een onthullend kijkje in de 
keuken van het criminele milieu: de grootschalige productie van 
en handel in wiet en hard drugs (amfetamine en xtc), waarbij 
miljarden worden omgezet. Ongewenste neveneffecten: een 
groeiende invloed van harde criminaliteit (wapenhandel, 
liquidaties en de opkomst van criminele motorbendes), 
openlijke intimidatie van gewone burgers en bestuurders, en 
ernstige milieuvervuiling door het illegaal dumpen van 
drugsafval. Politie en justitie treden hard op, maar krijgen niet 
altijd even veel steun van de lokale bevolking: de verleiding van 
het 'snelle geld' is vaak groot. 

 
  

 

 



 

 

31 

 

Criminaliteit 
 

 

 Het verdriet van Mexico 
 
Sinds de Mexicaanse president in 2006 de oorlog verklaarde aan 
de drugshandelaren in zijn land, is de (veiligheids)situatie in 
Mexico alleen maar verslechterd: tienduizenden doden per jaar 
als gevolg van crimineel en politiek geweld, corruptie, gebrek 
aan democratie, wetteloosheid en rechteloosheid voor burgers. 
Journalisten die misstanden aan de kaak stellen moeten vrezen 
voor hun eigen leven. Toch verhalen journalisten over 
misstanden in hun land. Zeven van hen komen aan het woord 
met verhalen over moordpartijen en verdwijningen, martelingen 
en wetteloosheid, corruptie en criminaliteit. 

 

 

 Bekentenissen van een mensensmokkelaar / 
Nicola, Andrea di 
 
Nog dagelijks proberen vluchtelingen Europa binnen te komen: 
via wankele bootjes over de Middellandse Zee of door 
ontoegankelijke bergroutes in de Balkan. Achter die 
smokkelroutes gaan grote criminele netwerken schuil; 
mensensmokkelaars die niet zozeer geïnteresseerd zijn in het lot 
van vluchtelingen maar vooral in de honderden miljoenen euro’s 
die met deze mensenhandel zijn gemoeid. Een Italiaanse 
criminoloog en een journalist brengen in dit boek deze 
lucratieve criminele activiteiten in kaart. Op basis van interviews 
met kleine en grote spelers uit meerdere landen (van Turkije tot 
Rusland, van Frankrijk tot Afghanistan) wordt een beeld van de 
moderne mensensmokkel geschetst vanuit het gezichtspunt van 
koele, berekenende criminele organisaties. Hoe gaan ze te werk, 
welke routes kiezen ze, hoe ontlopen ze politie en justitie?  
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DVD-video 
 

 

 L’Odyssée 
 
Frans-Belgische biografische film van Jérôme Salle  over het 
leven van de Franse oceanograaf en documentairemaker 
Jacques-Yves Cousteau.  Cousteau werd beroemd met boeken 
en films over de onderwaterwereld, zoals 'The silent world' 
(1956), maar was later ook omstreden. Veel aandacht gaat in de 
film uit naar de moeizame relatie tussen Cousteau en zijn 
tweede zoon Philippe. 

 

 

 The Founder 
 
Biografisch drama. In de jaren 1950 is Ray Kroc een niet zo 
succesvolle verkoper van milkshakemachines. Wanneer hij 
terechtkomt in het goedlopende hamburgerrestaurant van de 
broers Maurice 'Mac' en Richard 'Dick' McDonald ziet hij daar 
veel potentieel in. Samen met de broers zet hij een 
franchiseketen op, maar later krijgen de drie verschil van inzicht 
en weet Kroc de broers uit het bedrijf te werken. 
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DVD-video 
 

 

 Mr. Turner 
 
Biografische film (2014) over een van de belangrijkste schilders 
van Engeland, William Turner (1775-1851). Regisseur Mike Leigh 
heeft vooraf veel research gedaan om Turners privéleven in 
kaart te brengen. Daaruit blijkt dat Turner een lompe, 
grommende beer kon zijn die zich totaal niets liet gezeggen, 
maar in zijn werk was hij een kei waar geen concurrent tegenop 
kon. De film heeft veel nominaties op zijn naam staan, 
waaronder vier Oscars. 

 

 

 Hidden Figures 
 
Historisch drama van Theodore Melfi (St. Vincent), gebaseerd op 
ware gebeurtenissen. Begin jaren 60 is de NASA tijdens de 
'Space Race' koortsachtig bezig met de voorbereiding van de 
lancering van astronaut John Glenn in een baan om de aarde. 
Drie briljante Afro-Amerikaanse vrouwen, Katherine Johnson 
(Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) en Mary 
Jackson (Janelle Monáe), werken er als wiskundigen en 
ingenieurs. Ze moeten zich staande houden in een 
mannenbolwerk en worden bovendien geconfronteerd met 
rassendiscriminatie, wat destijds in de VS nog legaal was. 
Genomineerd voor drie Oscars en twee Golden Globes. 
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DVD-video 
 

 

 The theory of everything 
 
Biografische film (2014). Het verhaal is gebaseerd op het boek 
'Travelling to infinity' (2007) van Jane Wilde, die van 1965-1995 
met Stephen Hawking getrouwd was. In 1962, tijdens zijn studie 
natuurkunde in Oxford, kreeg Hawking de diagnose ALS. Zijn 
groeiende bekendheid en achteruitgaande gezondheidssituatie 
worden voornamelijk gezien vanuit het standpunt van Jane, 
terwijl zijn complexe wetenschappelijke theorieën slechts 
zijdelings aan bod komen. 
De film kreeg een Oscarnominatie voor Beste film, Redmayne 
won de Oscar voor Beste acteur. 

 

 

 Get on up 
 
Amerikaanse film over het leven van soul- en funklegende James 
Brown (1933-2006) van regisseur Tate Taylor. Acteur Chadwick 
Bos speelt hem niet alleen, hij ís hem ook en dat niet alleen in 
zijn acteren maar ook in de uitvoering van zijn onnavolgbare 
karakteristieke danspasjes. De film maakt steeds sprongen voor- 
en achterwaarts in de tijd. In elke episode komen andere 
aspecten aan de orde: zijn jeugd in een gebroken gezin, de 
inspiratie die hij als jongen putte uit de gospelmuziek, zijn 
vriendschap met Bobby Byrd, zijn houding richting andere 
muzikanten, zijn bandleden, de Rolling Stones, Little Richard, zijn 
fans, zijn familie en vrouwen. Zijn losse handjes, drugsmisbruik 
en inhaligheid komen wat minder uit de verf. Adembenemend is 
de weergave van het tijdsbeeld en niet te vergeten van zijn 
muzikale verrichtingen. 
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Weblinks 
 
 
http://www.worldwidebase.com/bekendepersonen/indexbekend.htm 
 
http://www.whoswho.com/ 
 
https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/historische-personen 
 
http://www.historien.nl/wie-zijn-de-meest-invloedrijke-historische-figuren/ 
 
https://www.jeugdbieb.nl/rubriek.php?rID=36 
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