Persbericht

Yvonne Keuls, biograaf Bertus Aafjes en presentatie boek Lupko Ellen
Vrijdag 11 april is de laatste Literaire Hemel van het seizoen. Traditioneel staat die in het teken
van de Tweede Wereldoorlog. Maar deze keer is er nog iets extra’s: de presentatie van het
nieuwe boek van Lupko Ellen: Hellig vuur. De basis van deze mini-thriller ligt in Amen.

Yvonne Keuls heeft een enorme staat van dienst. Haar boeken, oa Jan Rap en zijn maat,
De moeder van David S. en Mevrouw mijn moeder, werden bekroond en zijn uitgegroeid tot
klassiekers van de Nederlandse literatuur. Haar nieuwste roman is Koningin van de nacht,
over een halfjoods gezin in Den Haag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een eerste aanzet
hiervoor vormde de novelle Daniel Maandag (1988). Koningin van de nacht is geen
autobiografische roman, maar bevat wel veel autobiografische elementen. Volgens de
recensie in Trouw maakt Keuls “korte metten met alle clichés over goed en fout in de oorlog
en het familieleven in het algemeen. Haar boek zou lezers kunnen helpen om de ervaringen
van hun ouders en grootouders in een breder perspectief te plaatsen.
En het mooie is dat deze roman over problemen gaat die iedereen aanspreken, of ze nu
onder de oorlog hebben geleden of niet”.
12 Mei is het 100 jaar geleden dat Bertus Aafjes werd geboren (1914-1993). Dichter,
verhalenverteller, reisjournalist, kinderboekenschrijver en vertaler. Hij is vooral bekend van
Voetreis naar Rome (1946). Aanvankelijk werd hij de hemel in geprezen, maar latere critici
deden de romantische Aafjes af als een "rijmelaar". Rob Molin schreef In de schaduw van
de hemel.
Biografie van Bertus Aafjes. Hij zal ondermeer vertellen over de vernieuwende rol die Aafjes
in de Nederlandse letteren kort vóór en tijdens de oorlog heeft gespeeld, de onderduik in
Friesland en de barricades die de verschijning van deze biografie in de weg stonden.
Afgelopen zomer nam Lupko Ellen de uitdaging aan om een zevendelig verhaal te schrijven
met een duidelijke link naar Drenthe. Bezoekers van De Literaire Hemel en lezers van
Dagblad van het Noorden konden het schrijfproces hoofdstuk voor hoofdstuk volgen. In café
De Amer zal Anton Scheepstra van uitgeverij Passage het boek Hellig vuur presenteren.
Muziek: Charlotte de Wolff, piano en Petra Cremers, viool
Presentatie: Albert Haar en Annette Timmer
De Literaire Hemel, vrijdag 11 april 2014 in café De Amer in Amen
Aanvang: 20.30 uur
Toegang: € 15,00
Nadere informatie: Albert Haar, 0528 – 374392 / 06 – 27074771

