Persbericht januari 2017

Schrijfster van bekroonde dubbelbiografie in eerste Literaire Hemel 2017
Vrijdag 13 januari is Elisabeth Leijnse te gast in De Amer in Amen. Ze schreef Cécile en Elsa Strijdbare freules, waarvoor ze de Libris Geschiedenis Prijs 2016 en de Biografieprijs 2016
kreeg. Ook stond het dubbelportret van de adellijke zusjes De Jong van Beek en Donk op
menig beste boekenlijstje van het afgelopen jaar.
Sun Li tekende in De zoetzure smaak van dromen haar familieverhaal op. Ze was vijf jaar toen
haar ouders een Chinees restaurant in Friesland begonnen. Dat restaurant was de spil in hun
bestaan en ‘de leden van ons gezin slechts ondersteunende factoren’.
Van Anne Doornbos verscheen onlangs de bundel In nachten dat ik naost jou lig, waarin hij
meer dan in eerdere gedichten zichzelf laat zien.
Elisabeth Leijnse is als hoogleraar letterkunde aan de universiteit van Namen verbonden. Voor haar
dubbelbiografie Cécile en Elsa - Strijdbare freules kon ze putten uit een enorme verzameling brieven
en dagboeken. De jury van de Geschiedenis Prijs 2016 omschrijft het boek als ‘een uitmuntend
geschreven levensgeschiedenis, cultuurgeschiedenis en maatschappijgeschiedenis ineen.’ De
aristocratische zusjes De Jong van Beek en Donk leidden een roerig leven. Cécile (1866-1944)
trouwde een steenrijke projectontwikkelaar en ontpopte zich tot verdriet van haar man als feministe en
schrijfster van de bestseller Hilda van Suylenburg. Elsa (1868-1939) was gehuwd met de componist
Diepenbrock. Ze begon een relatie met de twintig jaar jongere componist Matthijs Vermeulen, met wie
haar dochter later zou trouwen. Een rode draad in de biografie is de invloed van het geloof.
Sun Li is geboren in Hong Kong. Als kleuter verhuisde ze met haar ouders en vier broers en zusjes
naar een Fries dorp om daar een restaurant over te nemen. In De zoetzure smaak van dromen heeft
ze haar herinneringen opgeschreven aan een jeugd tussen twee culturen. Thuis verplicht – maar met
steeds meer inspanningen en fouten – Chinees praten en helpen in het restaurant, op school excellent
presteren. Tegen de zin van haar ouders gaat Sun op kamers in Groningen om rechten te studeren.
Nu is ze consultent voor de Wereldbank. Toen haar vader overleed besloot ze dit boek te schrijven. Ze
ontdekte dat ze niet zoveel wist van haar ouders. Thuis werd er niet veel gepraat. Alle liefde werd in
het eten gestopt.
Anne Doornbos publiceerde poëzie, korte verhalen en taalpromotieboekjes. Verder schreef hij
toneelstukken, cabaretteksten en columns. In zijn nieuwe gedichtenbundel laat hij zich, in het Drèents
van zijn geboorteplaats Erica, van zijn meest persoonlijke kant kennen. In nachten dat ik naost jou lig
staat een cyclus van vijf gedichten over zijn ervaring met kanker. Maar de humor in ook aanwezig in
enkele vederlichte gedichten.
Muziek: Marinus Scholten, piano en Nicolette Leenstra, viool
Presentatie: Albert Haar en Annette Timmer
Zie voor de complete voorjaarsprogrammering www.literairehemel.nl

De Literaire Hemel, vrijdag 13 januari 2017 in café De Amer in Amen
Aanvang: 20.30 uur
Toegang: € 15,00, jongeren t/m 21 jaar € 10,00
Nadere informatie: Annette Timmer 06 – 50262546

