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ZADELPIJN EN ANDER 

DAMESLEED: 
Leesclub 31-05-2010 

 
 

Zeven eigenzinnige vrouwen van rond de vijftig gaan elk jaar een week fietsen in 
Frankrijk. Voor de meesten van hen ziet het leven er anders uit dan ze het zich 
hadden voorgesteld. Bij sommigen is dat te wijten aan de keuzen die ze zelf 
maakten, bij anderen heeft het noodlot toegeslagen. 
 
Zadelpijn en ander damesleed verhaalt op een komische en onthutsende wijze 
over vrouwen en over de soms wrange vruchten van de feministische en 
seksuele revolutie, en is een boek vol herkenning voor de hedendaagse 
babyboomer. De routes die de vrouwen fietsen in deze sportieve roman zijn met 
kaartjes verduidelijkt, zodat iedereen het traject kan nafietsen. 
 

 
 

 

 

Naam: Liza van Sambeek 
Pseudoniem voor schrijversduo Ciel Heintz en Liesbeth van Erp 

Geboren: 1949 in Arnhem    /    1953 in Valkenswaard    
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Biografie 

Achter de schrijversnaam Liza van Sambeek gaan twee vrouwen schuil: Ciel Heintz en Liesbeth 
van Erp. Ze zijn al meer dan twintig jaar bevriend, door dik en dun en in voor- en tegenspoed. 
Wat zoveel zeggen wil als vroeger dun, maar nu meestal dik, en vroeger veel voorspoed, 
tegenwoordig steeds meer tegenspoed. 

Als vrouwen die deel uitmaken van de babyboomgeneratie zijn Ciel en Liesbeth de aangewezen 
personen om het moderne leven te beschrijven. Deze generatie heeft als eerste ervaren wat het 
echt betekent om achter het aanrecht vandaan te komen: hard werken, alles tegelijk moeten 
kunnen, wat onvermijdelijk ten koste gaat van relatie en rust. Maar ook kennen de schrijfsters de 
voordelen van het moderne vrouw-zijn: erkenning, zelfstandigheid en onafhankelijkheid.  

De vrouwelijke karakters in Van Sambeeks boeken zijn dan ook eigenzinnig en vrijgevochten. Ze 
verdienen hun eigen geld, kopen hun eigen huizen en zoeken zelf hun minnaars uit. Maar onder 
dit zelfvertrouwen, de strijdvaardigheid en de bluf bevinden zich ook de strijd met het verval, het 
verlies van steeds meer geliefden en de angst oud en eenzaam te sterven. Humor, relativering, 
veel sporten en niet te vergeten de plastisch chirurg verhullen maar nauwelijks het besef dat het 
grootste – en misschien wel mooiste - deel van het leven erop zit.  

Ciel en Liesbeth laten zich echter niet door de onaangename kanten van het leven uit het veld 
slaan: schrijven, zeker als je het samen doet, blijft een feest! 

Ciel Heintz werd in 1949 te Arnhem geboren. Na een opleiding Verpleegkunde verhuisde ze met 
haar echtgenoot naar Nijmegen, waar ze werd meegevoerd in de roerige stroom van de jaren 
zestig en zeventig: Ciel raakte betrokken bij studentenrevoluties en democratiseringen, en ook 
de feministische beweging kon op haar bevlogenheid rekenen.  

Na een tijd van opstand volgden er rustiger jaren: er werden twee dochters geboren. Toch bleek 
ook de combinatie van ambitie, werk en gezin soms een moeizame worsteling. Een opleiding tot 
Docent Drama aan de Amsterdamse theaterschool en een baan als vormingswerker bij een 
instituut voor jongvolwassenen zijn niet altijd even makkelijk te combineren met de zorg voor 
huishouden en gezin. Gelukkig was er ook tijd voor vriendschap: via haar echtgenoot ontmoette 
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Ciel Liesbeth van Erp – een vriendschap die later tot een vruchtbare schrijverscarrière zou leiden.  

Na een verblijf van twee jaar in de USA werkte Ciel bij een managementadvies – en 
trainingsbureau, om vervolgens een eigen adviesbureau op te zetten. Ze adviseerde grote 
bedrijven in Nederland op het gebied van onder andere leiderschap, klantgerichtheid, en 
cultuurvraagstukken. In deze tijd publiceerde Ciel Heintz drie boeken op het gebied van 
zelfmanagement. Die ervaring is een van de aanleidingen geweest om later met Liesbeth een 
roman te gaan schrijven.  

In 1999 is Ciel gestopt met haar adviespraktijk om zich volledig op het schrijven toe te leggen. 
Naast een plan om samen met Liesbeth aan een nieuwe Liza van Sambeek-roman te gaan 
werken, schrijft ze ook aan een eigen roman die in het najaar van 2006 zal verschijnen.  

Natuurlijk bestaat het leven niet slechts uit schrijven: Ciel maakt ook bronzen en kartonnen 
beelden, en pakt bij mooi weer regelmatig de racefiets om wat winterse pondjes kwijt te raken. 

Liesbeth van Erp kwam in 1953 ter wereld in Valkenswaard. Na het gymnasium ging ze 
Geneeskunde studeren in Nijmegen, destijds een links studentenbolwerk. Liesbeth was dan ook 
op allerlei manieren actief in de studenten- en emancipatiebeweging. Na haar studie verhuisde 
ze voor een specialisatie tot gynaecoloog naar Leiden, en werkte vervolgens in een ziekenhuis in 
Den Haag, eerst als assistent, later als gynaecoloog in een maatschap.  

Na een zware periode besloot Liesbeth in 2002 te stoppen met haar gynaecologenpraktijk. Haar 
vriendin Ciel Heintz haalde Liesbeth toen over samen een oud plan uit te voeren: het schrijven 
van een boek over fietsende vrouwen. Ciel en zij maakten al jaren deel uit van een door henzelf 
opgerichte fietsclub voor dames, die jaarlijks een week door Frankrijk reist – per fiets, uiteraard. 
Genoeg ervaring voor een boek, en in 2003 was Zadelpijn, de eerste gezamenlijke roman van het 
schrijversduo Liza van Sambeek, een feit.  

Toch heeft Liesbeth van Erp de gezondheidszorg niet geheel achter zich gelaten: ze adviseert 
sinds 2003 ziekenhuisbesturen, zorgverzekeraars en overheidsinstellingen over onder meer hun 
bedrijfsstrategie. Ook richtte ze samen met drie collega’s ‘De Praktijk, ondernemers in zorg’ op, 
en is ze medeoprichter van een bedrijf dat kwaliteitsmetingen en rapportages verzorgt voor 
instellingen in de gezondheidszorg. 

Naast al deze drukke bezigheden is er ook nog tijd voor ontspanning: Liesbeth maakt deel uit van 
een cabaretgroep van gynaecologen. Zingen is weliswaar niet haar sterkste kant, maar in de 
behoefte aan podiumaandacht wordt ruimschoots voldaan door het schrijven van liedjes. 

Liesbeth van Erp woont met echtgenoot, zoon en dochter in Scheveningen. 
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