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Pieter van Os
(1971) is geboren in Garnwerd. Hij woont 
tegenwoordig in Albanië en schrijft voor NRC
Handelsblad en De Groene Amsterdammer.
Van hem verschenen o.a. Vader en zoon 
krijgen de geest (samen met Henk van Os) en
Wij begrijpen elkaar uitstekend, over zijn jaren
als parlementair journalist. Liever dier dan
mens draait om Mala Rivka Kizel, een Joods
meisje uit een groot orthodox gezin in Wars-
chau dat onderdook bij fanatieke nazi’s waar

ze zich voordeed als Volksduitse. Van Os zocht haar op in Am-
stelveen. Met haar herinneringen ging hij op reis door Europa
en drong diep door in de altijd weer terugkerende obsessie
met identiteit, nationaliteit en volksaard. “Een verpletterend
boek,” aldus Geert Mak. 

Thomas van der Meer
(1986) geboren in Leeuwarden, vindt de 
werkelijkheid interessanter dan wat hij zou
kunnen verzinnen, dus die vind je terug in
alles wat hij schrijft. 
Welkom bij de club begon als afstudeer-
project op de Schrijversvakschool. Hij deed
er vier jaar over. In deze debuutroman
schetst hij met de nodige hilariteit een eerlijk
beeld van hoe het is om in transitie te gaan
en hoe de omgeving daarop reageert. 

Welkom bij de club kreeg vier sterren in Dagblad van het Noor-
den: “Een verwarrende, ontregelende, overtuigende en heldere
roman over onduidelijkheden. Soms hilarisch, soms schrijnend,
van het begin tot het eind geslaagd.”

Hermine de Graaf (1951-2013) geboren in
Winschoten, overleden in Nieuw-Buinen,
schreef vaak over vrouwenlevens en de 
verstoorde verhoudingen binnen moeizaam
communicerende families. 
Voor haar debuut Een kaart, niet het gebied
(1984) kreeg ze de Geertjan Lubberhuizen-
prijs. Daarna volgden nog elf titels waar-
onder het met de Bordewijkprijs bekroonde
Aanklacht tegen onbekend (1987) en het
essay Het verdriet van Drenthe (2001). Haar uitgever Reinjan
Mulder zocht deze “bijzondere, en gelukkig altijd recalcitrant
gebleven schrijfster” de laatste jaren vaak thuis op.

Muziek:  Puck Veenhoven, piano

Miek Smilde
(1966), dochter van een van de eerste vrouwe-
lijke rechters in Nederland, studeerde rechten
en Nederlands. Twintig jaar heeft ze het 
rechtsbedrijf op de voet gevolgd. Ze zag in die
tijd het denken over strafrecht veranderen.
Dorsmans dood, haar tweede roman, gaat over
raadsheer Pieter Coorn. Komend uit een 
Rotterdams milieu van harde werkers, hoopt
hij zijn loopbaan als jurist rustig af te sluiten.
Als na jaren blijkt dat er fouten zijn gemaakt in

de zaak van een vermoord meisje begint hij te twijfelen. Wie is hij
nog als er geen waarheid bestaat? Eerder publiceerde Smilde o.a.
de poëziebundel De achterkant van juni en het non-fictie boek
Raarhoek over de na-oorlogse geschiedenis van de psychiatrie. 

Bill Mensema
(1960) geboren in Delfzijl, is bezig met een
groot project: de literaire beschrijving van de
jaren ’80. Het is de door punk en new wave 
ingeluide tijd waarin 32 bewoners van een 
studentenflat één telefoon deelden, de com-
puter zijn intrede deed, en waarin dagelijks 
acties werden gevoerd. Tien afzonderlijke 
romans vormen samen de Decade -reeks. 
In deel 1 Mannenborstjes (2019) zitten de 
studenten in Parijs. In februari verschijnt deel 2

Het pact van de Pont Neuf. De drie studenten zoeken naar een
waardevolle invulling van het leven, onder meer door met een
Volkswagen Kever op pad te gaan. Mensema hanteert een 
duidelijk eigen schrijfstijl. Zijn half-Engelse afkomst vind je terug
in zijn gebruik van ironie en zelfspot.

De Utrechtse schrijver en beeldend kunstenaar
Dirkje Kuik (1929-2008) werd geboren als 
William D.Kuik. In 1979 liet hij zich in Londen
opereren. Over hoe zij haar leven na de 
operatie weer oppakte schreef ze o.a. in 
Huishoudboekje met rozijnen. Kuik kreeg voor
haar roman Broholm (1998) de Multatuliprijs. 
Ze illustreerde haar eigen boeken, maar ook die
van anderen. Tussen haar en uitgever 
Lex Jansen ontstond bij de totstandkoming
van haar laatste boek München ’38 (2008) een diep contact.

Muziek: Dore Mulder, piano
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Jaap Scholten
(1963) woont sinds 2003 in Hongarije, afwis-
selend 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. De protagonist is
Frederik Spengler, bekend uit de debuutroman Tachtig (1995)
en De wet van Spengler (2008). Suikerbastaard gaat over er wel
of niet bij horen en de eeuwige vraag: hoe het juiste te doen?

Leny Hamminga
(1954) is geboren in Zeegse en woont in
Taarlo. Ze won in 2010 de schrijfwedstrijd van
Huus van de Taol in de categorie beginnende
schrijvers met het verhaal Wonderlijke dagen.
Sindsdien schrijft ze in de streektaal, o.a. het
kinderboek Een hand achter het gerdien
(2012), allerlei korte verhalen voor Roet en
Zinnig en de mininovelle Lena (2017) over
haar grootmoeder. Ze kreeg er de DvhN
Streektaalprijs voor. Ze is artistiek leider en

regisseur van E POI. Voor deze toneelgroep heeft ze diverse
stukken bewerkt en geschreven. In maart komt haar tweede
kinderboek uit: Van Fransje Piepelaar die in een hond ging wonen,
deels in het Nederlands, deels in het Drents.

Marianne Philips (1886-1951), politica en
schrijfster, schreef verschillende romans, 
novelles en vertalingen. In haar werk vind je
een grote belangstelling voor ethische, 
filosofische en sociale vraagstukken. 
Als Joodse mocht ze vanaf 1940 niet meer
publiceren. Ze overleefde in de onderduik. 
In 1950 werd De zaak Beukenoot verkozen tot
het Boekenweekgeschenk. Deze psycho-
logische novelle en ook het autobiografische 
De Biecht (1930) zijn opnieuw uitgegeven, met een nawoord
van haar kleindochter Judith Belinfante.

Muziek: Weimar Trio
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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

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:

Gemeente Aa en Hunze
De Bosvogel Coaching

Global Textware
Van der Velde Boeken

Bianca Boer
(1976) debuteerde in 2007 met de verhalen-
bundel Troost en de geur van koffie en 
publiceerde in 2010 de dichtbundel Vliegen 
en andere vogels. Draaidagen is haar debuut-
roman. Hoofdpersoon Judith groeide op bij
haar oma, een Auschwitz-overlever die 
dementeert en steeds meer leeft in haar trau-
matische verleden. Om dichter bij haar oma te
komen en haar verleden te begrijpen gaat 
Judith als edelfigurant spelen in een film over

de Tweede Wereldoorlog. “Boer schreef een indrukwekkend
boek over de verwerking van oorlog. Haar koele documentaire
stijl stelde haar in staat de onderliggende emoties overtuigend
op me over te brengen,” aldus Kees ’t Hart.

Judith van der Wel
(1984) studeerde psychologie en theologie
aan de Rijksuniversiteit Groningen en 
studeerde af in Religious Studies aan de 
Universiteit van Amsterdam. 
In 2010 won ze een essaywedstrijd bij het
Vlaams-Nederlands Huis deBuren met een
brief aan Multatuli. 
Ze publiceerde artikelen en gedichten en het
boek Stemmen. Het geheim van het Koninklijk
Concertgebouworkest (2015). 

Spiegelmoeders is het levensverhaal van drie generaties Joodse
vrouwen: een grootmoeder en haar tweelingzus, haar dochter
en haar kleindochter.  Van der Wel verbindt hun verhalen met
grotere thema’s uit de geschiedenis, waarvan er veel weer 
actueel zijn.

Multatuli (1820-1887) pseudoniem van Eduard
Douwes Dekker, schrijver van o.a. Max Havelaar
en Woutertje Pieterse, was een dwarsdenker en
wegbereider. Zijn oeuvre vormt de basis van de
moderne Nederlandse letterkunde. In 2020
wordt zijn 200ste geboortedag gevierd met de
onthulling van het digitale monument Multatuli
Online en een gedenksteen in De Nieuwe Kerk
in Amsterdam. 
Met deze activiteiten wil het Multatuli Genootschap de nog 
altijd actuele betekenis van zijn werk onder de aandacht 
brengen. Elsbeth Etty is voorzitter van het Multatuli Genoot-
schap.

Muziek: Charlotte de Wolff, piano

vrijdag 10 april

Programma
voorjaar 2020

U kunt bijdragen aan continuering van onze activiteiten door
Vriend van De Literaire Hemel te worden. U bent Vriend voor 

€  25 per jaar. Aanmelden: vriendendeliterairehemel@hotmail.com

Presentatie: Annette Timmer en Joep van Ruiten
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