
Herien Wensink
(1977) is theaterredacteur bij de Volks-
krant. Hiervoor was ze tien jaar cultuur-
redacteur bij NRC Handelsblad.  Ze
studeerde Nederlandse taal- en letter-
kunde en Algemene Cultuurweten-
schappen in Amsterdam. Tijdens haar
studie specialiceerde zij zich in litera-
tuur uit de Eerste Wereldoorlog. In haar
prozadebuut Kleihuid (2018) vertaalt ze

haar fascinatie voor die tijd in een intense historische
roman over identiteit, traumaverwerking, vriendschap en
kunst. Kleihuid is genomineerd voor de Hebban Debuut-
prijs 2018, de Anton Wachterprijs en maakt kans op de
Bronzen Uil.  

Etchica Voorn
(1963) is blogger, schrijver, columniste
en talentcoach. Dochter van een Suri-
naams-creoolse vader en een Neder-
landse moeder. Haar opa en oma
woonden in Emmen. Lang is zij zich niet
bewust geweest van haar gemengde af-
komst. Pas na de geboorte van haar
zoon wordt zij nieuwsgierig naar haar
dubbele achtergrond. 

In het autobiografische Dubbelbloed doet ze verslag van
de zoektocht naar haar identiteit. Ze kreeg er de Opzij 
Literatuurprijs 2018 voor. 

F. Harmsen van Beek (1927-2009)
schreef gedichten, korte verhalen, was
journalist, kunstenaar en illustrator. Op
haar 41ste verhuisde ze naar Garnwerd.
‘Fritzi’ werd lang afgeschilderd als een
spilzieke ‘flodderdiva’. Maaike Meijer
vertelt in Hemelse mevrouw Frederike een
ander verhaal. Het is een inspirerende
biografie over een gulzig muzisch maar
ook aangrijpend leven.

Muziek: Dore Mulder, piano
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Nina Polak
(1986) studeerde aan de Universiteit
van Amsterdam en aan de New School
University in New York. Ze is redacteur
bij De Correspondent en schrijft voor
De Groene Amsterdammer. Ze debu-
teerde ijzersterk met We zullen niet te
pletter slaan (2014), maar volgens de
recensenten is haar tweede roman
nog beter. In Gebrek is een groot woord

beproeft Nynke Nauta, alias Skip, de vrijheid in allerlei
schakeringen. De roman kreeg vijf ballen in NRC Han-
delsblad en is genomineerd voor de BookSpot Litera-
tuurprijs 2018. 

Kasper Peters
(1973) groeide op in Elp en woont nu
in Groningen. Hij is een van de oprich-
ters van het poëziegezelschap 
Dichters uit Epibreren en was van
2015-2017 stadsdichter van Gronin-
gen. Hij geeft poëzieworkshops op
scholen en jaarlijks 200 gedichtenles-
sen. Zijn officiële poëziedebuut 
Hellevaartsdagen kwam uit in 2004 en

zijn tweede bundel Kanaalkoorts in 2009. Daarnaast
publiceerde hij in verschillende literaire tijdschriften
en bloemlezingen. Zijn beeldgedicht Ontvangst (2011)
werd genomineerd voor de Jan Hanlo essayprijs. 
In september verscheen Vogelzwemvliegvis, poëzie
voor kinderen van 8 tot 88 jaar.

400 Jaar geleden stierf Gerbrandt 
Adriaensz. Bredero(1585-1618), de
Shakespeare van de Lage Landen, be-
kend van het motto “t kan verkeeren”
en werken als Spaanschen Brabander en
Klucht van de koe. Over de man en zijn
leven schreef René Van Stipriaan, 
kenner van de 17e eeuw, de biografie 
De hartenjager.

Muziek: Maarten Koekkoek, piano

Pauline Broekema
(1954) is geboren in Groningen. Ze
begon haar journalistieke carrière bij
Boom Pers in Meppel. Sinds 1984 is ze
redacteur-verslaggever bij de NOS. 
Ze debuteerde met Benjamin. Een ver-
zwegen dood (2001). Na de veelgepre-
zen kroniek Het Boschhuis (2014) volgt
begin oktober Het uiterste der zee, over
twee Joodse families uit de textiel en de

veehandel. Een bijzondere ontmoeting vormde de inspi-
ratiebron voor deze roman. Het uiterste der zee toont de
veerkracht en de moed van mensen en laat op indrin-
gende wijze herleven wat door de oorlog en de tijd werd
weggevaagd.

Marcel de Jong
(1951) schrijft regelmatig artikelen in 
diverse kranten en is columnist bij de
Delftse Post en Stadsradio Delft en free-
lance journalist voor het AD. Bij 
uitgeverij Passage verschenen de 
romans Tropenkolder (2010), Geen les
meer (2011) en Coma (2014). Zijn
nieuwe boek De Afscheiding gaat over
de kerkstrijd in 1834 die totaal uit de

hand liep. Het is een bizarre geschiedenis over de strijd
tussen een strenggelovig en straatarm volk en een rijke
en liberale elite. Een strijd ook tussen arm en rijk, tussen
kerk en staat. Het speelt zich voor de helft af in Smilde.
Maar het verhaal gaat ook over nu.

Remco Campert (1929) kleurt al meer
dan een halve eeuw het Nederlandse 
literaire landschap met zijn proza, poëzie
en colums. Hij wordt geroemd om zijn
lichtheid en speelsheid, met daaronder
de melancholie en weemoed. 
Mirjam van Hengelmaakte met Een
knipperend ogenblik een rijk geschakeerd
portret van een schrijver die altijd 
zwijgzaam was over zichzelf.

Muziek: Freek Luik, piano
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Stichting De Literaire Hemel is in 2001 opgericht met als
doel de bevordering van meertalige literaire activiteiten. 
In de periode oktober tot mei organiseert de stichting 7
bijeenkomsten in café De Amer in Amen, vlakbij Assen. 

Onder de naam ‘De Literaire Hemel’ wordt iedere tweede 
vrijdagavond van de maand aandacht besteed aan Ne-
derlandse en Nedersaksische literatuur.

Schrijvers worden geïnterviewd over hun werk, lezen
voor en signeren na afloop. In de rubriek ‘Hemel of Hel’
worden herinneringen opgehaald aan een overleden au-
teur. In de boekenstand is het werk van de auteurs ver-
krijgbaar. 

Wilt u zeker zijn van een plaats reserveert u dan per 
e-mail: reservering@literairehemel.nl

Met o.a.:
Pauline Broekema
Mirjam van Hengel
Kasper Peters
Nina Polak
Réne van Stipriaan

www.literairehemel.nl
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Elke 2e vrijdag 
van de maand 

in café De Amer, Amen 20
in Amen

Aanvang: 20.30 uur
Toegang: € 15,-

Zaal open om 20.00 uur

De activiteiten van Stichting De Literaire Hemel
zijn mede mogelijk dankzij:

Biblionet Drenthe
GlobalTextware, Groningen

Gemeente Aa en Hunze
Provincie Drenthe

Van der Velde Boeken

De Literaire Hemel wordt gepresenteerd door 
Annette Timmer en Joep van Ruiten.

Het bestuur van Stichting De Literaire Hemel bestaat
uit:

Jan Harbers (Grolloo) - voorzitter
Jolet Dingen (Roden) - secretaris
Joep Brinkman (Groningen) - penningmeester
Nicolette Leenstra (Assen) - bestuurslid
Annette Timmer (Assen) - bestuurslid

Programma
najaar 2018
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