
 
 
 

 
 

 
 
PERSBERICHT  
 
 

Ab Drijver, Edzard Mik en Alfred Krans seizoensopening van De Literaire Hemel. 
 
Vrijdag 12 oktober begint het 12e seizoen van De Literaire Hemel. In café De Amer in Amen schuiven 
drie gasten aan tafel om door Albert Haar en Annette Timmer in het Drents en Nederlands 
geïnterviewd te worden over hun boek. Ab Drijver is uitgenodigd omdat er een herdruk is verschenen 
van zijn reportage De nieuwe dag in gouden glans (1981) over de samenwonende broers Feitze en 
Hendrik Bijmholt uit Oranje. Edzard Mik schreef Mont Blanc, een tintelende bergsportroman over 
een man die tot het uiterste gaat om recht te zetten wat scheef is gegroeid en wil goed maken wat 
gruwelijk verkeerd ging. Alfred Krans belicht het fenomeen Hesse. Het is dit jaar vijftig jaar geleden 
dat de Duitse schrijver en dichter Hermann Hesse overleed. 
 
Ab Drijver (Assen 1944) is schrijver en zanger. Van 1979 tot 2002 werkte hij bij de Drents-Groninger 
Pers. Als Aoldert van Geesie schreef hij Drentstalige columns. Onder die naam was hij ook regelmatig 
op Radio Drenthe te beluisteren. Hij publiceerde, zowel in het Nederlands als in het Drents, verhalen, 
gedichten en een toneelstuk. In 1981 schreef hij De nieuwe dag in gouden glans over Feitze en 
Hendrik Bijmholt. De twee broers, inmiddels beiden overleden, leefden nog zoveel mogelijk als hun 
ouders vroeger hadden gedaan en verzetten zich tegen de 'nieuwerwetse' veranderingen. Het boek 
werd door de NCRV gebruikt als basis voor een aflevering van het tv-programma Showroom. 
Edzard Mik (Groningen 1960) schreef rond zijn dertigste zijn eerste korte verhaal. Daarvoor had hij 
gewerkt als advocaat en journalist. Hij zit het liefst in Griekenland, Italië of Spanje, maar voor zijn 
achtste roman deed hij research in de Alpen. Mont Blanc neemt de lezer mee naar het hooggebergte 
bij Chamonix. Onder druk van de omstandigheden verandert de verhouding tussen vader Hugo, een 
gescheiden 50-plusser en zoon Ruben, die zelf net vader is geworden. 
Alfred Krans uit Assen is kenner en vertaler van het werk van Hermann Hesse (1877-1962). Hesse is 
al decennia lang een boegbeeld van de grote Europese literatuur. Ook in Nederland is hij 
onverminderd populair. Belangrijke kenners, tijdgenoten en gedreven liefhebbers hebben zich met 
zijn werk beziggehouden. Krans heeft in zijn boek Hermann Hesse, een biografie in essays en 
artikelen een aantal van de belangrijkste en mooiste stukken gebundeld. 

 
Live muziek van gitarist Joop Caspers 

 
De Literaire Hemel, vrijdag 12 oktober  2012 in café De Amer in Amen 
Aanvang: 20.30 uur 
Toegang: € 15,00 
Kaarten reserveren via www.literairehemel.nl 
 
Nadere informatie: Albert Haar, 0528 – 374392 / 06 – 27074771 
 


