
 
 

Persbericht 
 

Nieuw boek Chaja Polak exclusief in De Literaire Hemel  

 

Vrijdag 10 april is Chaja Polak te gast in Amen. 12 Dagen voor de officiële presentatie van  

Twintig minuten zal zij over haar nieuwe boek worden geïnterviewd. Bij de stand van Boekhandel 

Iwema is Twintig minuten ook te koop. Hiermee heeft De Literaire Hemel, net als in januari met Harem 

van Ronald Giphart, een primeur. 

Chaja Polak schreef romans, verhalen en poëzie. Haar werk werd genomineerd voor de Libris 

Literatuurprijs en in verschillende talen vertaald. In Twintig minuten staat Bronia , decennia nadat ze 

kamp Auschwitz heeft overleefd, op het punt haar man en dochter te vertellen wat haar daar is 

overkomen. Ze stelt het moment tot het uiterste uit en in de uren daaraan voorafgaand herbeleeft ze 

wat haar leven heeft bepaald en zal blijven bepalen. 

 

De april-bijeenkomst staat altijd in het teken van de Tweede Wereldoorlog. Daar sluit het gesprek over 

Ida Simons (1911-1960) bij aan. Simons verbleef met man en zoon een jaar in Kamp Westerbork. 

Met het één na laatste transport werd het gezin op 4 september 1944 naar Theresienstadt 

gedeporteerd. Ze overleefde de kampen, maar haar gezondheid had ernstig geleden. In 1959 kwam 

Een dwaze maagd uit, een levendig portret van een rijke, veelkleurige Joodse gemeenschap. Haar 

romandebuut werd direct een overweldigend succes. Door haar vroege dood raakte de schrijfster in 

de vergetelheid. Uitgeefster Eva Cossee ontdekte Een dwaze maagd in de boekenkast van haar 

ouders en bracht het in 2014 opnieuw uit. Het boek kreeg wederom de meest lovende recensies. Dit 

voorjaar verscheen een nieuwe heruitgave: In memoriam Mizzi, waarin beide kampen zijn te 

herkennen. Eva Cossee vertelt in café De Amer over het bijzondere talent van Ida Simons. 

 

Derde gast is Tonko Ufkes. Hij is geboren in Zevenhuizen, bij Roden en schrijft al jaren gedichten en 

verhalen in het Westerkwartier. Een tuut veur beide schelpen is de titel van zijn nieuwe 

verhalenbundel.  

 

Presentatie: Albert Haar en Annette Timmer 
Muziek: Charlotte de Wolff, piano  
 
 
De Literaire Hemel, vrijdag 10 april 2015 in café De Amer in Amen 
Aanvang: 20.30 uur 
Toegang: 15,00, jongeren t/m 21 jaar € 10,00 
 
 
Nadere informatie: Albert Haar, 0528 – 374392 / 06 – 27074771 
                               www.literairehemel.nl 


