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TWEE KONINGSBIOGRAFEN IN DE LITERAIRE HEMEL 
 
 
De Literaire Hemel sluit 2013 op vrijdag de 13e december Koninklijk af. In café De Amer 
zitten twee biografen aan tafel die zich vier jaar lang hebben verdiept in de levens van 
Willem II (koning van 1840-1849) en Willem III (koning van 1849-1890). 
 
Jeroen van Zanten uit Haren is historicus aan de Universiteit in Amsterdam. In 2004 
promoveerde hij op de 19e eeuwse politieke cultuur in de Noordelijke Nederlanden. Willem II  
is volgens hem bijna een open boek. Hij schreef buitengewoon openhartige brieven.  
Hij behaalde eeuwige roem op het slagveld, maar stelde zich tegelijk bloot aan schandalen. 
Als Koning Willem II was hij verantwoordelijk voor de grondwet van 1848. 
Dik van der Meulen is als neerlandicus verbonden aan Rijksuniversiteit Utrecht. Hij schreef 
eerder een biografie van Multatuli, waarvoor hij in 2003 de AKO Literatuurprijs kreeg. De 
levens van Multatuli en Willem III lopen goeddeels parallel. Willem III werd door zijn 
tegenstanders Koning Gorilla genoemd. Hij was opvliegend en agressief. Zijn leven was een 
strijd tegen de grondwet. Hij ging moeizaam om met mensen uit de hogere kringen, maar 
kon goed overweg met boeren en buitenlui. De beste beslissing in zijn loopbaan is de keuze 
voor Emma als tweede echtgenote. 
De biografen hebben honderden meters dossiers en documenten doorgewerkt en door 
Europa gereisd om de plekken waar hun koningen verbleven met eigen ogen te bekijken. 
Annette Timmer praat met Van Zanten en Van der  Meulen over de dilemma’s van een 
koningsbiograaf, over de invloed van vrouwen, over vrijheid en over bijgestelde beelden.   
 
Ook te gast is Lieneke Dijkzeul, schrijfster van kinderboeken, thrillers en scenario's. 
Achterstallig geluk is haar eerste, deels autobiografische, roman. Een niet bij name 
genoemde dochter bezoekt voor de laatste maal het huis van haar overleden moeder.  
Om afscheid te nemen, maar ook in de hoop in het reine te komen met het verleden en met 
zichzelf. 
Rense Sinkgraven wordt geïnterviewd door Albert Haar over zijn nieuwe dichtbundel  
Liefde is voor feestdagen. 
En Lupko Ellen leest een nieuw hoofdstuk voor van zijn streeknovelle Hellig vuur.  
Zie voor de voorgaande afleveringen  www.literairehemel.nl en Dagblad van het Noorden. 
 
 
De Literaire Hemel, vrijdag 13 december 2013 in café De Amer in Amen 
Aanvang: 20.30 uur 
 
 
 
Nadere informatie: Albert Haar, 0528 – 374392 / 06 – 27074771 

http://www.literairehemel.nl/

