Een avond rond ‘Rusteloos en overal’
Datum: 3 oktober 2016
Locatie: Villa Oud-Heyendael, het oudste pand op de universiteitscampus.
Adres: Rene Descartesdreef 21, 6525 GL Nijmegen (Heijendaal).
Aanvang: 18.00 uur ‘Helmanmaaltijd’. [Helman was ook co-auteur van 3 kookboeken]
Aanvang programma: 20.00 uur.
In de pauze en na afloop (22.00 uur) boekentafel Uitgeverij In de Knipscheer
Organisatie: Radboud Reppen en Roeren

Albert Helman (1903 – 1996):
‘Dit levensverhaal weerspiegelt de hele twintigste eeuw.’
Hoe schrijf je het verhaal over het leven van een auteur die geboren wordt in
een Nederlandse kolonie in de West, waar de slavernij krap 50 jaar ervoor is
afgeschaft, en die twee wereldoorlogen en een hele dekolonisatie later als 92jarige sterft in postmodern Amsterdam-Buitenveldert? Iemand die niet alleen
romans, verhalen en gedichten schrijft en daarnaast componeert, maar ook
verzetsstrijder is geweest in Spanje, in Mexico en in bezet-Nederland, politicus
was, minister en diplomaat. Intellectueel , rebel, pionier en kosmopoliet,
allemaal etiketten die je op de naam van de Surinaamse schrijver Albert
Helman (pseudoniem van Lou Lichtveld) kunt plakken. Hoe schrijf je van zo
iemand zijn levensverhaal?

Deze en andere vragen stellen wij op maandag 3 oktober aan Prof. Michiel van
Kempen die de afgelopen tien jaar aan de biografie van Albert Helman werkte.
Het resultaat is een 864 bladzijden tellende pil getiteld Rusteloos en overal. Het
leven van Albert Helman die op 17 september bij Uitgeverij In de Knipscheer
verscheen en op 3 oktober bij Radboud Reppen en Roeren in Villa OudHeyendael wordt gepresenteerd.
Michiel van Kempen (1957) is bijzonder hoogleraar West-Indische letteren aan
de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde het omvangrijke
standaardwerk Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur (promotie op dit
onderwerp in 2002). Van 1975 tot 1982 was Michiel van Kempen student
Nederlandse taal en letterkunde in Nijmegen. In die jaren schreef hij in het
tijdschrift Tegenspraak en werkte hij mee aan het toenmalige Literair Café
Nijmegen.
Noud Bles (1945) auteur en redacteur van Radboud Reppen en Roeren verzorgt
het interview met de biograaf.
Vooraf voor de liefhebbers een Surinaamse maaltijd samengesteld en
geserveerd door schrijver-kok Leon Gommers.
Reserveer een plek voor de maaltijd (vanaf 18:00 uur) en in de zaal (vanaf
20:00 uur). Leden van de PV Radboud betalen €27,50 voor de avond inclusief
maaltijd, Niet-leden betalen €32,50. Dat is inclusief twee consumpties. Meld
je hier aan. Wie enkel aanwezig wil zijn bij de avond, betaalt hiervoor €7,50
(leden) of €11,00 (niet-leden).
Aanmelden en meer informatie
Meld je hier aan. Neem voor informatie over de inhoud van het programma of
de organisatie contact op met
Stefan van Dierendonck (06-5042 1992): radboudreppenenroeren@gmail.com
Meer over ‘Rusteloos en overal’

