
Jaap Scholten
(1963) woont sinds 2003 in Hongarije,
afwisselend in Boedapest en op het
platteland. Voor Morgenster (2001) liet
hij zich inspireren door de Molukse
treinkaping bij De Punt in 1977. 
Met Kameraard Baron kwam hij op de
shortlist voor de Bob den Uyl-prijs voor
beste reisboek en won hij de Libris 
Geschiedenis Prijs 2011. Zijn nieuwste

boek Suikerbastaard is de neerslag van een reis die hij
maakte door Ethiopië, op zoek naar de restanten van de
suikerfabrieken en mogelijke familieleden. 
Suikerbastaard gaat over er wel of niet bijhoren en de
eeuwige vraag: hoe het juiste te doen?

Esmé van den Boom
(1993) schrijft proza, gedichten en lied-
jes. Als Huisdichter van de RUG stelde
ze de bundel Zomerwee (2017) samen.
In haar werk zoekt ze naar de echo’s van
maatschappelijke thema’s in het huise-
lijke en het persoonlijke. Met haar voor-
stel voor Eigen kamers won ze vorig jaar
het Hendrik de Vriesstipendium van de 
gemeente Groningen. De poëziebundel

is het resultaat van bijna twintig intieme gesprekken die
ze voerde met vrouwen uit Groningen over de beslissin-
gen die ze maken en maakten voor de toekomst. Esmé is
programmeur bibliotheek bij DNK en boekbespreker bij
de Literatuurclubs Drenthe. 

Drs. P (1919-2015) schreef honderden
absurdistische liedjes, duizenden ge-
dichten en veel proza. Poëtische teksten
over een onpoëtisch onderwerp, met
droogkomische trefzekerheid. 
Biograaf Michèl de Jong doet een
boekje open over biograferen van Heinz
Polzer, een man die nooit het achterste
van zijn tong liet zien.

Muziek: Freek Luik, piano
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Marcel Möring
(1957) groeide op in Assen en woont
tegenwoordig in de Wijk. Naast 
bekroonde romans als Het grote ver-
langen, In Babylon en Dis publiceerde
hij ook verhalen, novellen en een
dichtbundel. In oktober verschijnt
Amen. Een nietsontziend onderzoek
naar wat we liefde noemen, hoe het
begint en hoe het eindigt, hoe we

leven in het verhaal dat we onszelf daarover vertellen.
Hoofdpersoon Samuel Hagenau doet opgravingen op
het terrein van Kamp Westerbork. Op de dag dat zijn 
ex-vrouw meldt dat ze nog een keer langskomt voor
haar laatste spullen ontdekt hij in het bos het lijk van
een ex-raf-lid. 

Paula Laning
(1960) uit Drijber is socioloog en
coach in werkplezier. Daarover heeft
ze drie blogbundels gepubliceerd.
Haar vierde bundel heet Van schrijf-
plan tot debuutroman in 41 zkv’s.
Hierin laat ze haar worsteling zien met
het uitbrengen van een debuutroman.
Ze werkte zeven jaar aan Als zelfs je
naam niet van jou is. Deze ontwikke-

lingsroman draait om de vraag: wie ben je als zekerhe-
den wegvallen en speelt in een kleine boeren-
gemeenschap. Paula wil graag een dialoog tussen 
boeren en niet-boeren tot stand brengen in de hoop
dat er wat genuanceerder naar elkaar wordt gekeken.

Frans Pointl (1933-2015) was 56 toen
hij debuteerde met De kip die over de
soep vloog. De tragi-komische verhalen
maakten hem in één slag beroemd.
David de Poel schreef een persoonlijk
en intiem portret van deze charmante
literaire outsider. Ter gelegenheid van
Pointls vierjarige sterfdag verschijnt
ook een bundel met al zijn verhalen en
gedichten.

Muziek: Maarten Koekkoek, piano

Frank Westerman
(1964) is geboren in Emmen. Hij ver-
wierf grote bekendheid met o.a. 
De graanrepubliek, El Negro en ik, en 
Een woord een woord. In november 
verschijnt De wereld volgens Darp. 
Het boek begint en eindigt dicht bij
huis: in Darp waar Frank in 1981 en 1982
als scholier meeliep in de jaarlijkse mars
tegen de opslag van Amerikaanse kern-

koppen in het bos. Nu, als schrijver-chroniqueur, toont
hij het wel en wee van Darp als een spiegel waarin niet
alleen het einde maar ook de terugkeer van de Koude
Oorlog weerkaatst. Op 9 november is het dertig jaar ge-
leden dat de Berlijnse Muur viel.

Iduna Paalman
(1991), geboren in Rolde, studeerde
Duits en geschiedenis in Amsterdam en
Berlijn. Ze werkt als docent in Amster-
dam en Haarlem en schrijft proza, 
poëzie en toneel. Haar werk werd o.a.
gepubliceerd in De Gids, Revisor en NRC
Handelsblad. Hee maisje! (2012) bevat
blogs die ze schreef voor de website 
ABCyourself. In 2016 won ze de 

Lowlands Schrijfwedstrijd. De grom uit de hond halen is
haar poëziedebuut. Daarin zoekt de dichter naar 
manieren om onheil te bezweren, in voorschriften,
sprookjes en dat vreemde vermoeden; dat het misschien
wel goed komt.

Armando (1929-2018) was schrijver en
beeldend kunstenaar. Zijn literaire werk
werd bekroond met o.a. de F. Bordewijk-
prijs, de Herman Gorterprijs, de Multatuli-
prijs en de VSB-Poëzieprijs. De oorlog, het
kwaad, het onvermijdelijke beschreef hij
in raadselachtige, maar doeltreffende
taal. Dit najaar verschijnt Toch, nagelaten
gedichten en ultrakorte verhalen. 
John Heymans heeft Armando goed gekend.

Muziek: Marinus Scholten, piano en Nicolette Leenstra,
viool
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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 Nederlandse 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 
auteur. In de boekenstand is het werk van de auteurs 
verkrijgbaar. 

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

Met o.a.:

Marcel Möring
Iduna Paalman
Jaap Scholten
Frank Westerman

www.literairehemel.nl

De Literaire Hemel De Literaire Hemel De Literaire Hemel

Elke 2e vrijdag 
van de maand 

in café De Amer, Amen 20
in Amen

Aanvang: 20.15 uur
Toegang: € 15,-

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

Biblionet Drenthe
Dagblad van het Noorden

De Bosvogel Coaching
GlobalTextware, Groningen

Gemeente Aa en Hunze
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 2019

U kunt bijdragen aan continuering van het programma 
door Vriend van De Literaire Hemel te worden. 
U bent Vriend vanaf € 25 per jaar en kunt zich aanmelden via 
vriendendeliterairehemel@hotmail.com
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