PERSBERICHT

Stijn Fens over Michel van der Plas in eerste Literaire Hemel 2014
Vrijdag 10 januari haalt journalist en Vaticaan–kenner Stijn Fens in De Literaire Hemel in
Amen herinneringen op aan Michel van der Plas. Van der Plas, pseudoniem van Ben Brinkel,
overleed juli 2013 op 85-jarige leeftijd. Hij was journalist, dichter, vertaler en biograaf van de
katholieke literatoren Guido Gezelle, Jozeph Alberdingk Thijm en Anton v Duinkerken. Maar
hij maakte vooral furore als liedjesschrijver voor o.a. Wim Sonneveld (Tearoom Tango en
Frater Venantius), Gerard Cox, Adele Bloemendaal en Frans Halsema (Voor haar ). Verder
werkte hij mee aan het satirische KRO-radioprogramma Cursief. Michel Van der Plas was
jarenlang bevriend met Godfried Bomans. Samen schreven zij boeken over hun roomse
jeugd. Stijn Fens, zoon van literatuurcriticus en Volkskrant-recensent Kees Fens, heeft
Michel van de Plas persoonlijk gekend. Hij noemt zich schatplichtig aan hem.
Emiel Hakkenes komt uit een gereformeerd nest. Hij is geboren en opgegroeid in Gieten
waar zijn vader werkte bij slachterij Udema. Hakkenes, chef van de redactie Religie &
Filosofie van dagblad Trouw, schreef God van de gewone mensen, Hoe het geloof uit een
familie verdween. Het is een persoonlijke zoektocht naar het geloof van zijn familie, waarbij
hij teruggaat tot begin 17e eeuw.
Aanleiding vormde de confronterende vraag van zijn ouders of hij hun kleinkind zou laten
dopen.
Wouter Godijn uit Groningen heeft al diverse boeken, proza en poëzie, gepubliceerd. Zijn
meest recente roman Hoe ik een beroemde Nederlander werd kreeg veel aandacht en een
nominatie voor de AKO Literatuurprijs 2013.
Presentatie: Albert Haar en Annette Timmer.
Muziek: Halbe de Jong, piano
De nieuwe folder met de programmering t/m april is te vinden op www.literairehemel.nl

De Literaire Hemel, vrijdag 10 januari 2014 in café De Amer in Amen
Aanvang: 20.30 uur
Toegang: 15,00
Nadere informatie: Albert Haar, 0528 – 374392 / 06 – 27074771

