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Zigzaggen met Bob Dylan
Bob Dylan (geboren als Robert 
Zimmerman in 1941) verdiept zich nu 
eens in de muziek van anderen – 
van Elvis Costello en Hank Williams 
tot Perry Como en Nina Simone. In 
66 essays zigzagt ‘His Bobness’ van 
de gevaren van eenvoudig rijm en 
één-te-vele-le� ergreep naar de rela-
tie tussen bluegrass en heavy metal. 
Uniek, dylanesk proza en meer dan 
150 foto’s van ‘American (show)Life’. 
→ The Philosophy of Modern Song 
(Nederlandse editie) Bob Dylan, Het 
Spectrum € 29,79

De markante Polygoon-man
Philip Bloemendal (1918-1999) 
werd bekend als ‘de stem van het 
Polygoon journaal’. Na 1945 kon je 
hem overal horen: behalve in dat 
bioscoop journaal ook als voice-over 
bij reportages en guitige fi lmpjes 
over het carnaval in Weert of een 
pompoen record in Zeeland. Anno 
2022 mag menig cabaretier zijn 
sonore stem geluid nog graag 
imiteren. Zoon Robert tapete tijdens 
wandelingen met zijn vader diens 
levensverhaal en schetst meteen 
een beeld van een turbulente tijd. 
Met QR-codes voor beeld & geluid.  
→ De stem van mijn vader: Het 
wonder lijke leven van Philip 
Bloemendal Robert Bloemendal 
en Rob de Lange, Koninklijke Van 
Gorcum € 22,50

Een absurd leven
Groot was de schok toen in oktober 
2019 in Ruinerwold een familie werd 
ontdekt die meer dan 25 jaar onder 
de radar leefde. Zoon Israel (1994) 
ontsnapte en maakte zich los uit 
de geloofswereld van zijn (inmiddels 
zwaar invalide) wrede vader. Hij 
beschrij�  zijn absurde leven en 
de gruwelen van dat sektarische 
bestaan. Geen school, geen 
vrienden en alleen contact met één 
– kwaadwillige – buitenstaander. 
‘Bidden was onze enige redding, 
God zat altijd in mijn hoofd.’ 
→ Wij waren, ik ben: Weg uit 
Ruinerwold Israel van Dorsten, 
Uitgeverij Pluim  € 24,99

Geliefd & gelauwerd
Tien jaar na zijn overlijden – hij werd 
onwel op het toneel en stierf later in 
het ziekenhuis: hartaanval – verschijnt 
de biografi e van acteur en zanger 
Jeroen Willems (1962–2012). Ida Ger-
hardt-biografe Mieke Koenen, jeugd-
vriendinnetje van Willems’ zusje én 
groot bewonderaar, schetst met veel 
empathie (en inside information) zijn 
tobberige levensverhaal: afkomstig 
uit een Limburgs boer’ndorp, homo, 
depressies… Een mensenmagneet 
en een eeuwige twijfelaar, die met 
zijn spel vele harten hee�  beroerd.
→ Je lied wordt gehoord: Jeroen 
Willems, acteur en zanger Mieke Willems, acteur en zanger Mieke Willems, acteur en zanger
Koenen, Nijgh & Van Ditmar € 26,99

‘De grootste mond’
Begonnen op de velden van Haaks-
bergen, uitgegroeid tot profvoetbal-
ler en daarna trainer dan wel coach 
geworden van clubs als Go Ahead 
Eagles, Bayern München, FC Utrecht 
en – tot voor kort – Ajax (3x lands-
kampioen, 2x KNVB-beker): Erik ten 
Hag (1970) moet zijn reputatie nu 
waarmaken als coach van Manches-
ter United. Ten Hag staat bekend om 
zijn perfectionisme en probleem-
oplossende analyses, daarbij koel-
bloedig zijn critici negerend. ‘De 
kleinste met de grootste mond,’ 
zeiden ze vroeger in Haaksbergen. 
→ Ten Hag: De biografi e Maarten 
Meijer, Kosmos € 21,99

Een biografie in liedjes
Prince Rogers Nelson (1958–2016), 
de androgyne ‘meester van de Min-
neapolis Sound’, verrijkte de wereld 
met funk en soul voorzien van veel 
seks en glamour. Songs vertolkt 
door hemzelf of beroemde anderen: 
Madonna, Sinéad O’Connor, Tom 
Jones, Alicia Keys, Chaka Khan, 
Cyndi Lauper, Simple Minds, Kid 
Creole – en meer. Nog lang niet al 
zijn composities zagen het daglicht 
(wordt aan gewerkt!). Hier alvast 
gedetailleerd de ontstaansgeschie-
denis van de wél bekende nummers. 
Een biografi e in discografi evorm. 
→ Prince Compleet: Het verhaal van de 
684 songs Benoit Clerc, W Books € 60


