Persbericht
Liefdesbrieven en ander proza vlak voor Valentijnsdag in Amen
‘De vrouw heeft de toekomst in de Nederlandse literatuur’. Die boodschap valt volgens NRCrecensent Arjen Fortuin te destilleren uit de longlist van de Libris Literatuurprijs. De jury plaatste zeven
vrouwen op de lijst van achttien kanshebbers.
Het is daarom misschien geen toeval dat vrijdag 13 februari drie schrijfsters te gast zijn in De Literaire
Hemel in Amen.
Niña Weijers, met De consequenties genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs. Ellen van Lelyveld,
dochter van Hella Haasse en Lieneke Frerichs, samensteller van een bundel met liefdesbrieven van
Herman Gorter.
Niña Weijers heeft over aandacht niet te klagen sinds ze in mei vorig jaar debuteerde met De
consequenties.
De roman werd genomineerd voor de Bronzen Uil, bekroond met de Anton Wachterprijs en in
meerdere jaarlijstjes van 2014 vermeld. Hoofdpersoon in De consequenties is de
performancekunstenares Minnie. Ze worstelt met de twijfel aan het resultaat van haar projecten, maar
ook met het ons-kent-ons wereldje van de kunst. En met de vraag hoe ze moet omgaan met roem –
bijvoorbeeld als een fotograaf goede sier maakt met foto’s van haar lichaam, die hij stiekem heeft
genomen toen ze sliep.
Hella Haasse is op 2 februari 1918 geboren. Ze overleed drie jaar geleden. Van haar dochter Ellen
van Lelyveld verscheen Altijd piano, muziek in het leven van Hella Haasse. Hella Haasse had de
gewoonte om haar verbeelding en gedachten te laten inspireren en inkleuren door melodielijnen en
harmonieën.
Herman Gorter (1864-1927) is vooral bekend van het lange gedicht Mei. De dichter en latere
medeoprichter van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij had zijn leven lang, naast zijn vrouw,
twee geheime geliefden: Ada Prins en Jenne Clinge Doorenbos. Met beiden onderhield hij een
hartstochtelijke liefdescorrespondentie. Lieneke Frerichs heeft de 366 bewaard gebleven brieven en
fragmenten, voorzien van annotaties, samengebracht in Geheime geliefden. Zij zette het werk van
haar in 2007 overleden man en Tachtiger-kenner Enno Endt voort.

Presentatie: Albert Haar en Annette Timmer
Muziek: Marinus Scholten, piano en Nicolette Leenstra, viool
Zie voor het complete voorjaarsprogramma www.literairehemel.nl

De Literaire Hemel, vrijdag 13 februari 2015 in café De Amer in Amen
Aanvang: 20.30 uur
Toegang: € 15,00
Nadere informatie: Albert Haar, 0528 – 374392 / 06 – 27074771

