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Bij dit nummer 
 
Fictie volwassenen  
• Ik ben Hendrik Witbooi is een historische roman 
waarin Conny Braam het levensverhaal vertelt van de 
Afrikaanse leider Hendrik Witbooi (ca. 1830-1905) die 
streed tegen de Duitse kolonisering van Namibië. 
Een laagdrempelig boek dat zonder voorkennis van 
Afrikaanse geschiedenis goed te lezen is. 
•  In 1975 schreef Agatha Christie haar laatste 
'mystery novel' met detective Hercule Poirot in de 
hoofdrol. In De nieuwe erfgenaam van Sophie 
Hannah keert Poirot terug. Deze whodunnit bevestigt 
dat Hannah zich professioneel heeft ingeleefd in de 
stijl van Christie en in Poirots karakter en manier van 
werken. 
•  In Vroedvrouw tegen wil en dank van Patricia 
Harman vindt in de jaren dertig van de twintigste 
eeuw een verpleegster werk als vroedvrouw en 
EHBO-assistente in een Amerikaans stadje dat 
onbarmhartig is getroffen door de Depressie. 
Boeiende verhaallijnen met realistische karakters en 
situaties en nergens zoetsappig.  
 
Non-fictie volwassenen  
• In So 70's : de jaren zeventig van Abba tot zitkuil 
schetst historicus Wilbert Schreurs de jaren zeventig 
in korte verhalen. Over onder meer de modekleuren 
paars en oranje, de wijde broekspijpen, de lange 
haren, de lelijke eend, en de popcultuur. Goed 
verteld en verlucht met zwart-witfoto’s.  
• In 101 verrassende musea beschrijft Frank van 
Ark een aantal musea overal ter wereld. Zo staan er 
grote beroemde musea in als de Aya Sofia in 
Istanboel en het MET uit New York, maar ook een 
klein openluchtmuseum in IJsland. Een prettig 
vormgegeven en rijk geïllustreerd boek vol 
interessante en opmerkelijke musea. 
 

 
Dvd en Blu-ray 
• Ice age: collision course is de vijfde animatiefilm 
met avonturen van mammoet Manny, sabeltandtijger 
Diego en luiaard Sid in de ijstijd. Opnieuw zet 
eekhoorn Scrat tijdens zijn eikeltjesjacht de actie in 
gang. Hij stuurt een verlaten ruimteschip de ruimte in, 
waar hij een grote asteroïde van koers laat veran-
deren, recht op aarde af. De dieren proberen de 
wereld te redden.  
• Renesse: de film is het speelfilmdebuut van 
regisseur-schrijver-producer Willem Gerritsen.Tiener 
Bas (Niek Roozen uit Brugklas) en zijn vrienden 
brengen hun vakantie door op de camping in 
Renesse, het 'Chersonissos van de Lage Landen'. Ze 
willen zoveel mogelijk 'chickies' scoren, maar dat valt 
nog niet mee. 
• De Amerikanen Jeff en Michael Zimbalist maakten 
het biografisch drama Pelé over de Brazilaanse 
voetballegende Pelé. De onbekende Kevin de Paula 
speelt Pelé van zijn dertiende tot zijn zeventiende 
jaar. Pelé, eigenlijk Edson Arantes do Nascimento 
groeide op in een arme wijk van de stad Bauru en 
won in 1958 met het Braziliaanse elftal het Wereld-
kampioenschap voetbal in Zweden.  
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