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Esther Gerritsen, Auke Hulst en Bart Slijper in eerste Literaire Hemel 2013 
Vrijdag 11 januari zijn drie succesvolle auteurs uitgenodigd in De Literaire Hemel. 
 
Esther Gerritsen ontving veel waardering voor haar romans Normale dagen (longlist Libris 
Literatuurprijs 2006), De kleine miezerige god (longlist Gouden Uil 2008) en Superduif (nominatie 
Libris Literatuurprijs 2011). Ook haar nieuwste boek Dorst werd goed ontvangen. Het kreeg vijf sterren 
in de Volkskrant en Dagblad van het Noorden. Twee boekrecensenten van het Parool kozen het in 
hun top 3 van beste boeken van 2012. Dorst gaat over de complexe liefde tussen moeder en dochter. 
Coco en haar moeder Elisabeth zien elkaar sporadisch en lopen elkaar op een dag bij toeval tegen 
het lijf. De moeder vertelt tussen neus en lippen door dat ze niet lang meer te leven heeft. Coco voelt 
zich verantwoordelijk en trekt bij haar moeder in. De zieke Elisabeth verdraagt de aanwezigheid van 
haar dochter omdat ze weet dat van een moeder begrip en geduld wordt verwacht. 
Esther Gerritsen schreef vroeger ook toneelteksten. Nu heeft ze een wekelijkse column in de VPRO-
gids. 
 
Auke Hulst is geboren in Hoogezand-Sappemeer. Hij is schrijver, journalist en muzikant. Kinderen 
van het ruige land is zijn vierde boek. In deze afwisselend aangrijpende, verbijsterende en geestige 
autobiografische roman brengt hij de teloorgang in kaart van een familie die - ten goede en ten kwade 
- buiten de werkelijkheid staat. Het was de keuze van de maand september van boekverkoopster 
Monique Burger in het televisieprogramma  DWDD. 
 
Bart Slijper, biograaf van J.C. Bloem, beschrijft In dit gevreesd gemis. Het leven van Willem Kloos,  
de ‘liefde die vriendschap heet’ tussen de dichter Kloos (1859-1938) en Jacques Perk. Ook zoomt hij 
in op de intense relatie met Albert Vewey. Kloos was voorman van de Tachtigers en in de ogen van 
zijn tijdgenoten een held zonder weerga. Maar in het dagelijkse leven was hij kwetsbaar en werd hij 
beheerst door zijn gekneusde passies.  
 
Presentatie: Albert Haar en Annette Timmer. 
Muziek: Denise Doek, fluit en Roelof Jan Nijboer, piano en hobo 
 
De nieuwe folder met de programmering t/m april is te vinden op www.literairehemel.nl 
  
De Literaire Hemel, vrijdag 11 januari 2013 in café De Amer in Amen 
Aanvang: 20.30 uur 
Toegang: € 15,00 (incl. 1 koffie of thee) 

 

Nadere informatie: Albert Haar, 0528 – 374392 / 06 – 27074771 
 

http://www.literairehemel.nl/

