Persbericht
Onthulling plaquette schrijfster Dieuwke Winsemius
“In dit huis werd geboren en groeide op Dieuwke Winsemius, 1916-2013, schrijfster”.
Deze tekst zal staan op de plaquette geplaatst op het geboortehuis van deze schrijfster,
Nieuwe Buren 120 te Leeuwarden.
Dieuwke Winsemius heeft maar liefst rond de 80 boeken op haar naam staan: een achttal
historische romans, vier verhalenbundels en een groot aantal kinder- en milieuboeken.
Twaalf titels werden vertaald, meestal in het Duits
(van “Das Findelkind vom Watt” werden ruim
80.000 exemplaren verkocht!) en een enkele in
het Frans. Zij werd genomineerd voor de Franse
Cultuurprijs en voor haar werk m.n. voor EPP
(Erythropoëtische Protoporphyrie,
overgevoeligheidsziekte voor zonlicht) benoemd
tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Op zaterdag 14 oktober a.s. vindt om 14.00 u een
voor belangstellenden vrij toegankelijke
bijeenkomst plaats in het Historisch Centrum
Leeuwarden (HCL).
Daar zullen HCL-directeur Geart de Vries en
Aukje Ligthart, dochter van de schrijfster, ingaan
op leven en werk van Dieuwke Winsemius.
Vervolgens loopt het publiek naar Nieuwe Buren 120.
Om ca. 14.45 zal de naar de schrijfster genoemde Dieuwke Winsemius, 5 jaar oud, de
gedachtenisplaquette onthullen, ( al of niet terzijde gestaan door haar opa, oud-minister
Pieter Winsemius, tevens neef van de schrijfster).
Het betreft hier een samenwerkingsproject tussen het HCL, de familie Winsemius en
initiatiefnemer Peter de Haan, die vorig jaar in een Tagast over de 100ste geboortedag van
Dieuwke Winsemius het aanbrengen van een plaquette bepleitte.
Belangstellenden zijn van harte welkom bij de presentatie in de Wopke Eekhoff Zaal van
het HCL en de daarop volgende onthulling van de plaquette.
Voor genodigden staat terug in het HCL koffie en thee klaar.
Nadere informatie:
Aukje Ligthart, 0655788566 of aukjeligthart@gmail.com
Geart de Vries HCL 058-2338623
Bijgevoegd: een overzicht van de door Dieuwke Winsemius uitgebrachte boeken

Boeken geschreven door Dieuwke Winsemius

Historische romans
Het grote geheim, over het leven van Anna Maria van Schürmann
Marijke Meu, over het leven van Maria Louise
Amalia van Solms
Prinses Marianne
De Vlindervrouw, over het leven van Maria Sybille Merian
Kenau Simons Hasselaar
De Wachter aan het Hollands Diep
Kaat Mossel

Milieu- en Kinderboeken
De vondeling van het wad
Help, olie op mijn verenpak
Geen zebrapad voor dassen
Vleermuis, hoor je mij?
Jooske met de klep-pet, (over de ziekte EPP)
De Hutspotclub
Krommelomke
Kobus in het zomerbos
Kobus in het winterbos
Kobus geeft een feest
Appeltjes aan de cactus
Vogeltjes in een doopvont
Nienke, wat doe je voor een ander
Dat valt niet mee, Carien
De heks Satria
Stientje Robientje
Mijn opa heet pake
Grote Pier
Die Kwiebus!
Dikke pret, die kippen.
Pevonia en de ganzerik
Joris en de vos
Het ezeltje van Matthias
Nikko, Josi en de jonge leeuwtjes
Een bedje op de bank
Dat is niet niks, meneer Mazjaar
Een schort vol sprookjes
Romans
Honderdduizend Kronen
Wie timmert aan de weg
Heb het hart eens
Een handvol hulp
Van de nood een deugd
Romance in F-dur

Gewoon van Simon en Eva
Terug naar Af
Het verhaal van Janneke Goedemoed
Meer dan het gewone
Een glazen dak voor Nicolet
Geef je hart, Nicolet
Juffie Ineke deel 1: Edelman bedelman
Juffie Ineke deel 2: Het gouden hart
Juffie Ineke deel 3: Liefde op De Hoefslag
De woestijn is niet dor
Durf het leven aan
Tranen drogen op
Het begon met een lotje
Femke
Tussen toen en later
Dubbele ontkenning
Elke dag telt mee
De schoentjes van Rosette
Tegen beter weten in
Het Paradieske
De Mallemolen
Onder één dak
Van de nood een deugd

Verhalenbundels
Kom vanavond
Afgeschreven
Uit het dagboek van een beschermengel
Een wak in de wolken

