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1 Inleiding
Het seizoen 2020 -2021 van De Literaire Hemel zal ongetwijfeld de geschiedenis ingaan als het
‘Coronajaar’. Reeds in het voorgaande seizoen moest het bestuur de bijeenkomsten in maart en
april laten vervallen. Dat konden we in juni gedeeltelijk compenseren met ‘De Literaire Hemel
Buitengewoon’ in de openlucht.
In de zomer van 2020 besloten we vanwege de anderhalvemeterregel tijdelijk te ‘verhuizen’
naar de Jacobuskerk in Rolde. Ons werd financiële steun toegezegd door de Stichting Behoud
Rolder Kerk en we kregen extra subsidie van de gemeente Aa en Hunze. Voor de eerste
bijeenkomst in oktober nam het aantal besmettingen dusdanig toe dat maatregelen werden
aangescherpt. Het bestuur heeft toen besloten voorlopig geen bijeenkomsten met publiek meer te
organiseren.
We vonden het - juist in deze tijd - wel belangrijk dat ons programma voor zowel de literatuurliefhebbers als de schrijvers beschikbaar bleef. Gelukkig zijn daar digitale mogelijkheden voor.
In oktober en december konden we nog een opname - zonder publiek - maken in onze vaste locatie
café De Amer. De gesprekken met de schrijvers in november, januari, februari, maart en april
werden via Zoom gevoerd. Alle interviews zijn op de site van De Literaire Hemel terug te zien.
De kenmerkende en onvolprezen Amer-sfeer ontbrak, maar De Literaire Hemel kon
schrijvers een podium blijven bieden en bleef actief in beeld. Hierdoor, en mede dankzij vrijwillige
bijdragen van ‘bezoekers’ en extra subsidies van de gemeente Aa en Hunze, kan De Literaire Hemel
zich vitaal voorbereiden op het komende seizoen 2021 2022 waarin ze haar 20-jarig bestaan mag
vieren. We hopen dat we schrijvers en publiek dan weer kunnen ontvangen in café De Amer.
Jan Harbers,
Voorzitter van Stichting De Literaire Hemel
Amen, juli 2021
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2 Organisatie
Het bestuur bestaat uit:
Jan Harbers
Joep Brinkman
Jolet Dingen
Nicolette Leenstra
Annette Timmer

voorzitter
penningmeester
secretaris
bestuurslid
bestuurslid

Annette Timmer en Joep van Ruiten interviewen de schrijvers

Foto’s: ©Marcel Jurian de Jong

Albert Haar is adviseur. Hij verzorgt de techniek, het online-gebeuren en de website.

Boekhandel Van der Velde Boeken uit Assen is normaliter
aanwezig met een boekenstand op de bijeenkomsten van De
Literaire Hemel. Door de beperkende maatregelen was er dit
seizoen geen boekverkoop na afloop van de gesprekken mogelijk.
Wel waren er door de schrijvers gesigneerde boeken te koop bij
Van der Velde. Om de boekhandel te promoten hebben we een
filmpje met Lévi Weemoedt gemaakt en dat via social media
verspreid.
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3 Programma
09 oktober 2020
Opname in De Amer, beschikbaar via de website
Froukje Santing
Vincent Kortmann
Elsbeth Etty

Meral
De tussenzus
Multatuli (1820-1887)

Elsbeth Etty zou aanvankelijk voorjaar 2020 te gast zijn. Helaas maakte de coronapandemie een
voortijdig einde aan dat seizoen van De Literaire Hemel. Gelukkig was het Multatuli-jaar nog niet
voorbij en was Elsbeth met alle plezier bereid alsnog naar Amen te komen.

13 november 2020
Gesprekken via Zoom, opnames beschikbaar op de website
Bianca Boer
Erik Ader
Ingmar Heytze

Draaidagen
Oorlogen en oceanen
Willem Barnard / Guillaume van der Graft (1920-2010)

Ook de afspraak met Bianca Boer is noodgedwongen van het voorjaar 2020 naar het najaar
verplaatst. Haar boek had inmiddels de shortlist van de Hebban Debuutprijs gehaald en een tweede
druk gekregen.
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9 december 2020
Livestreaming vanuit De Amer, opname beschikbaar via de website
Ernest van der Kwast
Klaas Knooihuizen
Ronit Palache

llyas
Geel is de kleur van de zomer
Renate Rubinstein (1929-1990)

08 januari 2021
Gesprekken via Zoom, opnames beschikbaar op de website
Tsead Bruinja
Klaas Koops
Barber van de Pol
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Vief liefdes
Carry van Bruggen (1881-1932)
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12 februari 2021
Gesprekken via Zoom, opnames beschikbaar op de website
Kira Wuck
Ine Boermans
Menno Voskuil

Knikkerkoning
Een opsomming van tekortkomingen
J.J. Slauerhoff (1898-1936)

12 maart 2021
Gesprekken via Zoom, opnames beschikbaar op de website
Peter Terrin
Marjoleine de Vos
Doeke Sijens
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Hoe verschillig
S.Vestdijk (1898-1971)
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09 april 2021
Gesprekken via Zoom, opnames beschikbaar op de site
Lot Vekemans
Ernst Arbouw
Judith Belinfante

De verdwenene
H.W.R. was hier
Marianne Philips (1886-1951)

Judith Belinfante zou oorspronkelijk in april 2020 geïnterviewd worden. Ze was bereid om tijdens
de april-aflevering van 2021 in De Literaire Hemel alsnog terug te blikken op het leven van haar
grootmoeder Marianne Philips.
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Reacties van schrijvers

Dat was erg leuk om te doen.
Zojuist kwam er een enthousiast en vriendelijk bericht van Benno Barnard over het interview, dat
leek me de moeite van het doorgeven waard.
Jullie doen dit heel goed, vind ik. Ik hoop dat we elkaar (en eigenlijk de hele wereld weer) volgend
jaar de hand kunnen schudden.
Ingmar Heytze, DLH november 2020

Ik heb het filmpje net op mijn sociale kanalen gedeeld. Heel leuk geworden! Ik vond het ontzettend
leuk om met je te praten over Draaidagen. Dankjewel.
Samen met de mannen vormde het een mooi geheel.
Bianca Boer, DLH november 2020

Ik vond het een erg leuke avond, gezellig en professioneel.
Klaas Knooijhuizen, DLH december 2020

Ik vond het ook een leuk gesprek, dank ervoor! Ik heb op de website, facebook en twitter van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde meteen een bericht erover geplaatst.
Menno Voskuil, DLH februari 2021

Heel leuk om het programma terug te zien.
Het was erg prettig om met jullie samen te werken!
Doeke Sijens, DLH maart 2021

Het was inderdaad een hele fijne avond. Ik heb met veel plezier naar ieders bijdrage geluisterd.
Lot Vekemans, DLH april 2021
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4 Publiciteit
Met het oog op alle onzekerheden in dit coronajaar hebben we geen folder uitgebracht met onze
programmering. Het programma is zoals gebruikelijk gepresenteerd middels onze persberichten,
nieuwsbrief, website, Facebook en LinkedIn. Ook in de media, op diverse websites en blogs is De
Literaire Hemel aangekondigd. We geven hier enkele voorbeelden.
Dagblad van het Noorden 11 september 2020
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De Schakel oktober 2020

De Schakel december 2020

Annette Timmer is naar aanleiding van het persbericht op 6 januari geïnterviewd door Hillie Bijl van
Omroep Assen over De Literaire Hemel in coronatijd en het programma van met name
vrijdag 8 januari.

Nieuwsbrief K&C, januari 2021

Literaire Hemel
De eerste Literaire Hemel in het nieuwe jaar is vanaf zaterdag 9 januari te bekijken via
de website van De Literaire Hemel. Vooruitlopend op de Poëzieweek, die eind januari
plaatsvindt, wordt ruim aandacht besteed aan poëzie. In deze editie interviews met Tsead
Bruinja en Barber van de Pol en Klaas Koops vertelt over zijn nieuwe boek Vief liefdes.
De Literaire Hemel Jaarverslag 2020-2021
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Woest en Ledig, maart 2021
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5 Financiën
Omdat gedurende het hele seizoen live bijeenkomsten onmogelijk waren, vielen de inkomsten van
betalende bezoekers geheel weg. Gelukkig werd er gehoor gegeven aan de oproep tot een
vrijwillige bijdrage voor digitale aanwezigheid bij de interviews; 45 bijdragen waren samen goed
voor €1595. De Schrijverscentrale verstrekte (coronagerelateerde) subsidies op de honoraria van
door ons geïnterviewde schrijvers en van de gemeente Aa en Hunze ontvingen we extra subsidies
vanwege Corona. Dit alles bij elkaar maakte dat we dit seizoen met een slechts beperkt verlies
konden afsluiten.
Voor de mogelijkheid zich aan te melden als Vriend van De Literaire Hemel, gestart in 2018, bleek
blijvend weinig animo te bestaan. In 2020 is besloten om de genoemde mogelijkheid op te heffen.
Van de voor dit seizoen begrote vernieuwing van de website moest – wegens de onzekerheid over
inkomsten en uitgaven – worden afgezien. In juni 2021 werd bekend dat de gemeente Aa en Hunze
met een tegemoetkoming van €1500 komt voor door de coronapandemie gederfde inkomsten.
Mede dankzij deze financiële bijdrage kan de website in het komend seizoen alsnog worden
vernieuwd.
Kort samengevat (en per post op €5 afgerond) is het exploitatieoverzicht over 2020-2021 als volgt:
Inkomsten
Uitgaven
Vrijwillige bijdragen
€ 1595
Schrijvers (honorarium en kosten)
€ 2860
Sponsoring
€ 1250
Programmering en interviews
€ 1050
Reguliere subsidie
€ 1315
Geluid en techniek
€ 435
gemeente Aa en Hunze
Coronasubsidie september 2020
€ 450
Gastheerschap
€ 45
gemeente Aa en Hunze
Coronasubsidie juni 2021
€ 1500
Huur Amer
€ 190
gemeente Aa en Hunze
Bankkosten
€ 160
Overige kosten
€20
Reservering t.b.v. nieuwe website
€1500
Onttrokken aan reserve
€ 150
Totaal
€ 6260
Totaal
€ 6260
Ook dit seizoen werden onze activiteiten mede mogelijk gemaakt door de bijdragen van sponsoren
en subsidieverstrekkers: Van der Velde Boeken (Assen), Gemeente Aa en Hunze, Global Textware
(Groningen) en De Bosvogel Coaching. Deze bijdragen zijn voor de continuïteit van onze stichting
onmisbaar.
Het bestuur vermeldt namen van sponsoren en subsidieverleners die De Literaire Hemel mogelijk
maken daar waar dat kan. Structureel gebeurt dit in de folders en op de website. Dit seizoen ook bij
de ‘uitzendingen’. Zodra we weer met publiek kunnen werken ontvangen de sponsoren, zoals
gebruikelijk, vrijkaarten voor De Literaire Hemel.
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6 Overig
Annette Timmer was voor het tweede opeenvolgende
jaar lid van de jury voor het Beste Groninger Boek,
georganiseerd door Noordwoord. In de categorie fictie
werd deze prijs in 2020 toegekend aan De tussenzus van
Vincent Kortmann. Hij werd afgelopen oktober in De
Literaire Hemel geïnterviewd over deze debuutroman.
Erik Ader, november jl. te gast, stond met Oorlogen en
oceanen op de shortlist van het Beste Groninger Boek
2020 in de categorie non-fictie.
Vincent Kortman is verder een van de vijf kanshebbers
voor de Hebban debuutprijs 2021. De jury maakt in
september het winnende boek bekend.

Albert Haar heeft vrijdag 4 juni de Zilveren Anjer in
ontvangst genomen. Deze onderscheiding van het Prins
Bernhard Cultuurfonds voor bijzondere en vrijwillige
inzet voor cultuur of natuur was hem in 2020 al
toegekend. De feestelijke uitreiking door prinses Beatrix
kon nu pas plaatsvinden. En Albert moest de Zilveren
Anjer, ook vanwege corona, zelf opspelden.
Citaat uit de laudatio: “U bent, zoals ze het in Drenthe
noemen, van het ‘anfieteren’, van het aanjagen.
Daadkrachtig en voortvarend heeft u ongelooflijk veel in
uw provincie in gang gezet.” Wij danken er onder meer
De Literaire Hemel aan.
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