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1  Inleiding 

 

Het zestiende seizoen van De Literaire Hemel kenmerkte zich door het programmeren van schrijvers 

met een migranten achtergrond. Namen van gasten als Babah Tarawally, Sun Li, Karin Amatmoekrim, 

Carolina Trujillo en Nhung Dam maken duidelijk dat we daar in geslaagd zijn. “Wat goed dat jullie dit 

doen”, was de reactie van Nhung Dam op 14 april in Amen, aangevuld met: “Dat zou elders wel eens 

meer mogen gebeuren. Jullie kunnen als voorbeeld dienen.” Een mooie bevestiging van de woorden 

die Annette Timmer die avond in haar opening gebruikte: “Amen is geen Amsterdam.”  

 

Ze gebruikte deze titel die de provincie Drenthe ooit aan een bestuursrapport gaf omdat Albert Haar 

die avond met Nhung Dam in gesprek ging over haar romandebuut, terwijl het boek pas op 20 april in 

Amsterdam gepresenteed zou worden. Behalve dat we actueel waren en er meerdere schrijvers met 

een buitenlandse achtergrond op het programma stonden, hadden we ook veelbelovend jong talent 

aan tafel: Sun Li, Jente Posthuma, Nhung Dam met hun eerste roman en Sacha Landkroon met zijn 

eerste dichtbundel . 

 

Met genoegen presenteren we u het jaarverslag van de activiteiten van Stichting De Literaire Hemel 

over het seizoen 2016-2017. We willen hiermee subsidiegevers en sponsoren inzicht geven in het 

reilen en zeilen van De Literaire Hemel. Ook maken we zo onze gasten van het afgelopen seizoen graag 

deelgenoot van het grotere geheel waarin ze hebben geparticipeerd: zeven avonden met steeds drie 

schrijvers, live muziek en een bijzonder geïnteresseerd publiek. 

 Met dit verslag rondt het bestuur het seizoen 2016-2017 van De Literaire Hemel af. Na de 

zomervakantie pakken we met enthousiasme de voorbereiding van het zeventiende seizoen op, want 

we willen met De Literaire Hemel in Amen graag voorbeeldig blijven.  

 

Jan Harbers, 

Voorzitter van Stichting De Literaire Hemel    

 

Amen, juni 2017 
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2.  Organisatie 
 

Het bestuur bestaat uit: 

Jan Harbers      voorzitter 

Joep Brinkman     penningmeester 

Jolet Dingen    secretaris 

Nicolette Leenstra bestuurslid 

Annette Timmer bestuurslid 

 

Albert Haar is adviseur. Samen met Annette verzorgt hij de pr en de presentatie. 

 

 

 

 

Boekhandel Iwema in Assen maakt sinds 1 oktober 2016 deel uit van Van der Velde Boeken, met vijf 

vestigingen in Groningen Friesland en nu ook Drenthe. Daarmee is de naam Iwema (sinds 1886) 

verdwenen, maar de plezierige samenwerking niet. Bedrijfsleidster Ingrid Verbruggen verzorgt, onder 

de nieuwe vlag, nog steeds maandelijks de boekverkoop bij ons. 
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3.  Programma 
 

14 oktober 2016 

Babah Tarawally   De verloren hand 

Dolf Verroen    Oorlog en vriendschap 

Annette Portegies, Ben Peperkamp Doeschka Meijsing (1947-2012) 

Muziek: Lennart van Hoorne - piano 
 

  

 

11 november 2016 

Jente Posthuma   Mensen zonder uitstraling 

Martin Koster    Oostwaartsch! Grensverkennings van een Sudetendrent 

Sylvia Heimans    Josepha Mendels (1902-1995) 

Muziek: Maarten Koekkoek - piano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 december 2016 

VrouwkjeTuinman   Afscheidstournee 

Anjet Daanje    Jl 

Eva Rovers    Boudewijn Büch (1948-2002) 

Muziek: Nicolette Leenstra - piano 
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13 januari 2017 

Sun Li     De zoetzure smaak van dromen 

Anne Doornbos    In nachten dat ik naost joe lig 

Elisabeth Leijnse   Cécile en Elsa, strijdbare freules. Een biografie 

Muziek: Marinus Scholten - piano, Nicolette Leenstra - viool 
 

 
 

10 februari 2017 

Rudie Kagie    Hopman 

Karin Amatmoekrim   Tenzij de vader 

Nop Maas    Hanny Michaelis (1922-2007) 

Muziek: Weimartrio: Denise Doek - fluit, Roelof Jan Nijboer - hobo/althobo/piano en Janny Menninga - 

hobo/althobo  
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10 maart 2017 

Carolina Trujillo    Vrije radicalen 

Sacha Landkroon   Terra Incognita 

Michiel van Kempen   Albert Helman (1903-1996) 

Muziek: Dore Mulder - piano 
 

 
 

14 april 2017 

Koos Meinderts    Naar het noorden 

Nhung Dam    Duizend vaders 

Graa Boomsma    A.Alberts (1911-1995) 

Muziek: Charlotte de Wolff - piano en Femke Veldkamp - viool 
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Reacties 

 

In januari hadden we een ‘buitenlandse’ auteur te gast; Elisabeth Leijnse, hoogleraar letterkunde aan 

de universiteit van Namen. Ze schreef Cécile en Elsa - Strijdbare freules, waarvoor ze de Libris 

Geschiedenis Prijs 2016 en de Biografieprijs 2016 kreeg. Ook stond het dubbelportret van de adellijke 

zusjes De Jong van Beek en Donk op menig beste boekenlijstje van het afgelopen jaar. 

 

Na afloop kregen we een bijzondere mail van Euwe de Jong uit Assen. Hij was voor de eerste keer in 

De Literaire Hemel geweest en vond het een zeer geslaagde avond: 

 
Ik vond alle bijdragen schitterend. De dichter, wat een humor! Nhung Dam, wat een ontroerend 
meisje! (uuuhhh.....vrouw). 
 
Maar.....de bijdrage van Elisabeth Leijnse sloeg alles. Waarom? 
 
Een van mijn studenten heet Janneke Veltman. Zij is de kleindochter van Johanna Jongkindt (Jo), de 
minnares van Diepenbrock. Als nazaat van Jo heeft Janneke toegang tot archiefmateriaal.  
Een jaar of wat geleden ben ik met Janneke naar het Haags Gemeentemuseum geweest.  
We hebben daar een dag gezeten en allerlei brieven (van Fons aan Jo gericht) gelezen. 
De brieven zijn tijdens de eerste wereldoorlog geschreven, Jo zat toen al in België. Rode oortjes!  
Ook bijzonder is dat Fons allerlei schetsen van composities aan Jo stuurde. Jo was immers een 
geweldig pianiste. 
Helaas is het merendeel van de retour-brieven aan Fons niet bewaard gebleven. Verbrand door 
Elsa (of de dochters, dat zou ook kunnen). 
 
Jo trouwde uiteindelijk met Rafael, een kunstschilder. Dat is de opa van Janneke. 
Janneke heeft veel schilderijen van haar opa 'hangen'. O.a. met afbeeldingen van haar moeder erop. 
Twee jaar geleden is ze met een aantal schilderijen naar 'Kunst en Kitsch' geweest. 
Daar heeft ze spijt van gekregen.....die schilderijen blijken (met name in Amerika) een vermogen 
waard, sindsdien moet ze haar huis beveiligen! 
 
Overigens heeft Jo als 18-jarige (in Parijs) een-één-nachtelijke-relatie met een Engelse Lord gehad. 
Daar is een kind uit geboren. De Lord heeft onder druk van zijn familie zijn verplichten verzaakt. 
Maar hoe dat verhaal precies zit weet ik niet meer. 
 
Je begrijpt, de avond was een grote verrassing en ik heb uiteraard meteen het boek gekocht!  
Elisabeth heeft gesigneerd en geschreven: 'misschien geeft dit boek enkele ontbrekende 
puzzelstukjes'. 
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Burgemeester Eric van Oosterhout, trouw 
bezoeker en warm pleitbezorger van De 
Literaire Hemel, heeft de gemeente Aa en 
Hunze in maart verruild voor Emmen. 
Waarnemend burgemeester is Jan Hoekema, 
tot voor kort burgemeester in de gemeente 
Wassenaar. Net als zijn voorganger is hij een 
literatuurliefhebber. In zijn eerste werkweek 
heeft hij De Literaire Hemel al ontdekt: 

Uniek: hartje @ProvDrenthe in @aaenhunze , 

#Amen. Literair cafe #deAmer, 3 auteurs, 

afgeladen vol, prima leiding @alberthaar 

#AnnetteTimmer 
 

 

Bestuurslid Jolet Dingen brengt regelmatig 

schrijvers naar het station Assen en hoort in de 

auto hoe het bezoek is bevallen. Nhung Dam en 

haar begeleider regisseur Koos Terpstra waren 

vol lof over “de uitstekend ingelezen 

interviewers en originele vragen.” 

 

 
 
 
 
 

 
Vaak komt er ook per mail een schrijversreactie: 
 

Annette Portegies (DLH 14 oktober 2016): 

Veel dank, nogmaals, voor de gastvrije ontvangst – we hebben ervan genoten! 

------------------------------------- 

 

Vrouwkje Tuinman (DLH 9 december 2016): 

Dankjewel, het was een bijzonder interview! 

Ik lig helaas sinds ik thuis ben met koorts in bed. Maar ben blij dat ik ben geweest! 

-------------------------------------- 

 

Eva Rovers  (DLH 9 december 2016): 

Hallo Annette, 

Ik ben zeker goed thuisgekomen en heb heerlijk nagenoten van de warme ontvangst en het prettige 

gesprek in De Literaire Hemel. 

Heel attent om me de foto’s te sturen, dank daarvoor. 

  

Hartelijke groeten & en veel succes met het vervolg van De Hemel! 

------------------------------- 

https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FProvDrenthe%3Fcn%3DbWVudGlvbg%253D%253D%26refsrc%3Demail&t=1&cn=bWVudGlvbg%3D%3D&sig=3d47a67e0dcaad7605603211edd0b2740161b0de&iid=d3becf9a3539440f91e8c51b6433f109&uid=109941324&nid=4+1271
https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Faaenhunze%3Fcn%3DbWVudGlvbg%253D%253D%26refsrc%3Demail&t=1&cn=bWVudGlvbg%3D%3D&sig=9fb450ec57bc21aa63b5812486981c043dd445ed&iid=d3becf9a3539440f91e8c51b6433f109&uid=109941324&nid=4+1271
https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsearch%3Fq%3D%2523Amen%26cn%3DbWVudGlvbg%253D%253D%26refsrc%3Demail&t=1&cn=bWVudGlvbg%3D%3D&sig=9aeef95f542a9e16745f81f121be7e9b7aec37a2&iid=d3becf9a3539440f91e8c51b6433f109&uid=109941324&nid=4+1269
https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsearch%3Fq%3D%2523deAmer%26cn%3DbWVudGlvbg%253D%253D%26refsrc%3Demail&t=1&cn=bWVudGlvbg%3D%3D&sig=682d304f48ec01676388d9cd4300da697f15d7f6&iid=d3becf9a3539440f91e8c51b6433f109&uid=109941324&nid=4+1269
https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falberthaar%3Fcn%3DbWVudGlvbg%253D%253D%26refsrc%3Demail&t=1&cn=bWVudGlvbg%3D%3D&sig=d077ad68efdd7a4cbf5f4fbf3fd4d1f73615aaa3&iid=d3becf9a3539440f91e8c51b6433f109&uid=109941324&nid=4+1271
https://twitter.com/i/redirect?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsearch%3Fq%3D%2523AnnetteTimmer%26cn%3DbWVudGlvbg%253D%253D%26refsrc%3Demail&t=1&cn=bWVudGlvbg%3D%3D&sig=a4473453f34ce88accdf6a9b7e78ade7d2cd8591&iid=d3becf9a3539440f91e8c51b6433f109&uid=109941324&nid=4+1269
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Elisabeth Leijnse (13 januari 2017): 

Wat een rijk programma! Wel een beetje griezelig: op vrijdag de dertiende naar Amen rijden bij Assen 

voor de Literaire Hemel. Nog snel even mijn nazaten vertellen dat ik liever niet gecremeerd word. 

Heel goed thuisgekomen na een ingewikkelde reis. B&B-gastheer Roelof, alleraardigst, heeft ons om 

te beginnen naar het station van Assen gebracht. Het was, wat mij betreft, een prachtige avond. 

Dank voor de foto's. Jullie zijn wel een team, zeg. Uniek. Dank! Bonne route en 2017!  

------------------------------- 

 

Anne Doornbos (DLH 13 januari 2017): 

Ik heb het ok slim naor de zin had. In het gesprek, maor ok met de aandere gasten.  

De zoetzure smaak van dromen he’k al uut. Mooi boek! Die kan wel schrieven. Grappig, ik herkende 

de plek waor het speult al rap.  

En nou an de gang met de freules…. 

Hartelijke groeten, 

Anne 

----------------------------------------- 

 

Nop Maas (DLH 10 februari 2017): 

Het was een mooie ambiance daar in het café, met een aandachtig publiek. Dank voor het modereren 

ook. 

----------------------------------------- 

 

Michiel van Kempen (DLH 10 maart 2017): 

Het was een groot plezier om er te zijn!  

Hartelijke groet, ook aan Albert Haar die een voortreffelijk interviewer is 

--------------------------------------------------- 

 

Graa Boomsma ( DLH 14 april 2017):  

Het was goed toeven in Amen en omgeving. Daarom ben ik nog een paar dagen gebleven (in Ees). 

Nog veel dank voor de uitstekende ontvangst, voor de prettige entourage, voor de zorgvuldige vragen 

en voor het aandachtige publiek (en voor de foto’s!). 
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4.  Publiciteit 
 

Met persberichten, folders en een nieuwsbrief brengen we onze activiteiten naar buiten. Ook is er de 

website en maken we gebruik van Twitter, Facebook en Linkedln. Van der Velde Boeken, Stichting De 

Amer, Huus van de Taol, Stichting Literatuurclubs Drenthe, Stichting Literaire Activiteiten Groningen, 

Drentwatchers, Van Plan en Drenthe.nl promoten structureel onze avonden. Coen Peppelenbos van 

Uitgeverij kleine Uyl, Anton Scheepstra van uitgeverij Passage en Joep van Ruiten, redacteur kunst en 

cultuur bij Dagblad van het Noorden / Leeuwarder Courant en weblog Woest en Ledig  besteden op 

hun blogs regelmatig aandacht aan De Literaire Hemel. Uitgeverijen nemen bijeenkomsten waar hun 

schrijvers worden geïnterviewd op in hun digitale agenda. 

PodiumTV heeft op vrijdag 13 januari opnamen 

gemaakt voor het programma Toneelmeesters. 

Arno van der Heyden en zijn crew hebben er een 

erg leuk filmpje van gemaakt. 

 

 

 
 

De Schakel d.d. 15-03-2017 (gratis huis-aan-
huisblad Aa en Hunze) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.podium.tv/nl/201701181700/toneelmeesters/aflevering-52/de-amer
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In het Gezinsblad d.d. 08-02-2017 schreef  Cindy Houwen onder de titel Hemels boekenprogramma: 
 
Annette Timmer en Albert Haar zijn bezig aan hun zestiende seizoen van De Literaire Hemel. Onder 

die naam interviewen ze iedere tweede vrijdag van de maand, van oktober tot en met april, in café 

De Amer in Amen drie schrijvers.   

ASSEN – ,,Ik zit er vanaf het begin bij”, zegt Annette. 

,,Wij zochten een sfeervolle locatie om voor publiek 

over literatuur te praten. Albert Haar kende Ab Sligter 

van De Amer goed en wist dat hij naast de vele 

bluesconcerten nog wel iets anders in zijn café wilde. 

Met een aantal mensen hebben wij Stichting De 

Literaire Hemel opgericht. En omdat Amen de locatie 

van De Literaire Hemel is, moesten het zeven 

bijeenkomsten per seizoen worden, want zeven is het heilige getal”, verklaart Annette de keuze. 

,,We hebben een unieke formule bedacht. Per avond nodigen we drie gasten uit. Een schrijver van 

actuele Nederlandse literatuur. Iemand met regionale binding, dat kan zijn door de taal, het 

onderwerp van het boek of omdat de schrijver in het Noorden woont. En we hebben het onderdeel 

‘Hemel of Hel’ waarin met een gast herinneringen worden opgehaald aan een overleden auteur. Dit 

kan bijvoorbeeld een groot bewonderaar zijn, een vriend, collega -schrijver of biograaf. Zo is het 

mogelijk om een schrijver die anders misschien in de vergetelheid raakt weer onder de aandacht te 

brengen.” 

Naast de interviews is er bij binnenkomst, in de pauze en aan het eind van het programma 

instrumentale live muziek. Verder signeren de schrijvers hun boeken. Hiervoor wordt samengewerkt 

met Ingrid Verbruggen van boekhandel Van der Velde (voorheen Iwema) in Assen, die de boeken 

meeneemt. De Stichting krijgt subsidie van de provincie Drenthe en de gemeente Aa en Hunze en 

heeft enkele sponsors. 

Annette speelt bij de programmering in op de actualiteit. ,,Ik maak daarom geen jaarprogramma. In 

september is onze folder met de najaarsprogrammering klaar en in december presenteren we de 

voorjaarsprogrammering.” Nieuw dit seizoen is de aandacht voor schrijvers met een 

migrantenachtergrond, zoals Sun Li en in maart Carolina Trujillo. ,,Ik ben zelf een enorme lezer, dus ik 

hou aardig bij wat er uitkomt. Als ik denk: dit is iets voor ons dan noteer ik dat. Verder heb ik contact 

met uitgeverijen en met schrijvers zelf. We hebben ondertussen meer dan 300 schrijvers in Amen 

gehad, dus een stevig netwerk opgebouwd. Schrijvers horen van elkaar ook over De Literaire Hemel. 

Wat wil je, met zo’n naam. De meesten komen uit de Randstad. Zij vinden het bijzonder en zijn heel 

verbaasd dat dit in zo’n klein dorpje bestaat. We krijgen veel complimenten voor de gastvrijheid en 

het geïnteresseerde publiek. We hebben vaste, trouwe bezoekers en mensen die gericht voor één 

van de schrijvers komen. Er ontdekken nog steeds mensen de hemel.” 

De volgende bijeenkomst is komende vrijdag, 10 februari. Albert interviewt dan Rudie Kagie over zijn 

memoir Hopman. Annette praat met Nop Maas over dichteres Hanny Michaelis, die tien jaar geleden 

overleed. Derde gast is Karin Amatmoekrim, geboren in Paramaribo. In 1981 emigreerde ze naar 

Nederland. Ze was elf jaar toen ze voor het eerst hoorde dat haar echte vader in Suriname woonde. 

Haar boek ‘Tenzij de vader’ is een portret van zowel vader als dochter. ,,Voor ons is altijd het 

grootste compliment als we horen: ‘Het was weer een Hemelse avond’.” 
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In Dagblad van het Noorden d.d. 18-04-2017 schreef Joep van Ruiten: 

 
De in Groningen geboren actrice en theatermaakster Nhung Dam presenteert deze week in  

een pop-upstore in Amsterdam haar debuutroman Duizend vaders. 

 

“We gaan het hebben over een boek dat er nog niet is”, zegt Albert Haar tegen het publiek in café De 

Amer in Amen. Tegenover hem maakt actrice Nhung Dam zich in haar rode jurk op voor wat haar 

allereerste publieksinterview als schrijfster gaat worden. ,,In de trein hier naartoe belde mijn 

eindredactrice dat ze het echte boek net binnen heeft gekregen”, vertelt ze opgetogen. ,,Dit is de 

laatste keer dat ik met een stapel losse papiertjes zit.”  

Die stapel is de roman Duizend vaders. Nhung Dam is door de organisatoren van De Literaire Hemel 

in Amen gevraagd over het ontstaan te vertellen en om voor te lezen. Dat laatste doet ze met 

aanstekelijk enthousiasme: stemverheffingen en kleine gebaartjes, alsof iemand anders de controle 

over haar lichaam heeft overgenomen. Na twintig minuten verlaat ze vol adrenaline het podium om 

plaats te maken voor andere gasten: Graa Boomsma en Koos Meinderts. Donderdag wordt Duizend 

vaders in haar woonplaats Amsterdam gepresenteerd in een speciaal voor haar geopende Nhung 

Dam Pop Up Store. Haar debuut vertelt over de elfjarige dochter van twee Vietnamese 

bootvluchtelingen die in Nederland een nieuw bestaan proberen op te bouwen. 

 

Als de vader van het meisje opnieuw besluit te vluchten, blijft de dochter met haar wanhopige 

moeder achter in een wereld vol meisjesfantasieën en vreemde types, zoals een gekke tante, 

scharrelaars, prostituees en de Chinese maffia. Nhung Dam (Groningen, 1984), die na haar 

toneelopleiding te zien is geweest in films, televisieproducties en zelfgeschreven theaterstukken, 

baseerde Duizend vaders deels op haar jeugd in Groningen, waar ze als dochter van twee 

bootvluchtelingen opgroeide in Beijum en aan de universiteit psychologie studeerde. Maar vooral 

deed ze een beroep op haar verbeeldingskracht. Ze wilde geen autobiografie schrijven, benadrukt ze 

,,Ik wilde kunst maken. Literatuur maken. De ingrediënten die ik tijdens mijn jeugd heb meegekregen 

heb ik optimaal gefictionaliseerd. Dat mijn hoofdpersoon ook Nhung heet, maakt deel uit van een 

spel om te zien hoever ik daarin kan gaan.” Als kind deed Nhung zichzelf de belofte ooit een boek te 

schrijven. ,,Toen ik mijn studie deed, kreeg ik het benauwd. Ik dacht: Dadelijk ben ik psycholoog. Ik 

wil het toneel op, ik wil schrijven. Dadelijk ben ik tachtig en heb ik de dingen die ik wil doen niet 

gedaan. Toen dacht ik: Uiteindelijk moet je het zelf doen. Ik wil verhalen vertellen. Of dat op toneel 

is, of in een boek, maakt niet uit. Toen ben ik naar Amsterdam gegaan.” 

 

Aan dat besluit ging een worsteling vooraf. ,,Mijn ouders woonden in Vietnam op de grens tussen 

noord en zuid. Ze zijn gevlucht voor de Vietcong en de Amerikanen. Ze hebben veel opgeofferd om 

mij een goed leven te bezorgen. Ik voelde daardoor een druk, alsof ik hen zou teleurstellen door 

actrice of schrijfster te worden. Ze hadden liever gezien dat ik fiscale economie was gaan studeren, of 

advocaat of dokter zou worden. Psychologie was al een soort compromis.” 

 

De invloed die haar Vietnamese vluchtelingenachtergrond in Duizend vaders speelt, moet niet 

overdreven worden, vindt ze. ,,Ik dacht altijd dat het veel uitmaakte, en het maakt ook uit, maar 

iedereen heeft een achtergrond. Daar kom je pas achter als je anderen ontmoet. Of als je een stap 

maakt waardoor je afstand creëert van waar je vandaan komt. Het is niet altijd gerelateerd aan een 

land, het kan ook gerelateerd zijn aan een milieu. Iemand die als boerenzoon op Texel is opgegroeid, 



De Literaire Hemel  Jaarverslag 2016-2017  14 
 

heeft ook een andere achtergrond.’’ 

 

Maar debuut is een boek over een zoektocht, niet naar één vader, maar wat een vader kan zijn. ,,Of 

wat een moeder kan zijn’’, vult ze aan. „Door het zoeken naar een antwoord, vallen voor mijn 

hoofdpersoon de grenzen weg. Kan een land een vader zijn? Kan vriendschap een vader zijn? Of 

iemand die raad geeft? Wij houden ons soms zo vast aan één ding – dat is je vader, dat is je moeder, 

dat is je land, dit wie je bent. Het antwoord zit in alles.” 

 

De hoofdpersoon in Duizend vaders probeert vanuit een bijna onmogelijke positie de wereld te 

begrijpen, vertelt Nhung Dam vlak voordat ze weer naar Amsterdam terugreist. ,,Door dit boek te 

schrijven, hoopte ik dat zoiets kan: de wereld begrijpen. Maar bij ieder hoofdstuk zag ik meer vragen 

ontstaan. En nu het boek af is, weet ik het nog steeds niet. Ik blijf het hopen.” 

 

 
Foto: Jasper Moulijn 
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5.  Financiën 
 

De publieke belangstelling bestond in 2016-2017 in totaal uit 278, wat neerkomt op bijna 40 per 

avond, betalende bezoekers. Van de actie ‘inwoners van Amen dit seizoen voor half geld’ is maar 

liefst tien keer gebruik gemaakt. Als altijd varieerden de bezoekersaantallen, waarbij er geen enkele 

avond ‘nee’ hoefde te worden verkocht.  

 

De inkomsten uit entreegelden lagen onder het begrote bedrag, maar de uitgaven vielen mee. Net 

als voorgaande jaren moest de reserve  worden aangesproken.  

 

 

Kort samengevat (en op vijf euro afgerond) ziet het exploitatieoverzicht over 2016-2017 er als volgt 

uit: 

 

Inkomsten   Uitgaven  

Uit entreegeld € 3795  Schrijvers (honorarium, reis- en verblijfkosten) € 4140 

Sponsoring € 1000  Muziek € 330 

Subsidie €1225  Overige directe productiekosten € 2385 

Diversen €465  Kantoor-, bank- en bestuurskosten, publiciteit, ICT € 1075 

Uit reserve €1445    

Totaal € 7930  Totaal € 7930 

 

Ook dit seizoen werd weer mogelijk gemaakt door de bijdragen van sponsoren en 

subsidieverstrekkers: Boekhandel Van der Velde Boeken (Assen), Gemeente Aa en Hunze, Global 

Textware (Groningen) en Provincie Drenthe. 

Biblionet Drenthe blijft ons werk 

ondersteunen met een korting op de 

drukkosten van de folders. Al deze bijdragen 

zijn voor de continuïteit van onze stichting 

onmisbaar! 

Het bestuur vermeldt namen van sponsors en 

subsidieverleners die De Literaire Hemel 

mogelijk maken daar waar dat kan. Structureel 

gebeurt dit in de folders en op de website. 

Bovendien ontvangen de sponsors een aantal 

vrijkaarten voor De Literaire Hemel. 
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6.  Overige activiteiten 
 

Zaterdag 17 september was er in café De Amer een feestje voor medewerkers en relaties ter 
gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het Cultuurcafé.  
 

Annette Timmer hield namens het bestuur van 
De Literaire Hemel een toespraak, waarin ze 
vertelde hoe belangrijk De Amer is voor het 
succes van de literaire avonden.  
Twee keer is er uitgeweken naar een andere 
locatie:  
maart 2004 was de bijeenkomst, in het kader van 
de Boekenweek, georganiseerd samen met toen 
nog de Provinciale Bibliotheek Centrale. De 
Literaire Hemel werd toen gehouden in het 
Golden Tulip Hotel in Zeegse. April 2007 hadden 
we een samenwerking met Stichting Drentse 5 
mei Viering en het Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork en daarom vond de avond in 
Hooghalen plaats. Beide keren kregen we te 
horen dat het anders was, de hemelse sfeer 
ontbrak.  

Albert Haar, voorzitter Stichting De Amer 
 
Annette las ook een fragment voor uit Rondeten in Amen van Rob Schouten: 
Amen, nooit van gehoord. Mijn optreden in het kader van De Literaire Hemel zou plaatsvinden in café 
De Amer, natuurlijk, waar anders? denk ik nu, maar toen wist ik nog van niks, damals in 2007. Ik reed 
er op een winteravond naartoe, ergens rond Hooghalen ging het licht in deze wereld uit en verzeilde 
ik in de diepe duisternis van het Drentse platteland bij nacht. Ik zag bordjes Westerbork – o, was dat 
hier? -  en dacht aan de middeleeuwen en andere nog duisterder tijden. Maar ergens brandde licht en 
daar moest ik zijn. Ik herinner me die avond nog goed, niet zo zeer vanwege de vragen die me gesteld 
werden of de antwoorden die ik gaf, maar vanwege de sfeer in dat kleine dorpje in de middle of 
nowhere waar ik desondanks nog even verkeerd reed. De sfeer van een herberg. Het was een beetje 
alsof ik in een donker bos een verlossend lichtje zag. Voortaan had ik een beeld van Amen. 
 
Deze middag werd de najaarsprogrammering gepresenteerd. 
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Bijdrage aan festival Zomerzinnen 
 
Sinds 2012 hebben Albert Haar, Nicolette Leenstra en Annette Timmer zitting in het bestuur van 
Stichting Zomerzinnen. Albert en Annette zijn mede-organisator van het literatuur- en muziekfestival 
in Amen. Deze zomer (2017) zullen meer dan twintig schrijvers voorlezen of geïnterviewd worden. 
Een aantal was eerder te gast in De Literaire Hemel, zoals, Adriaan van Dis, Anne Doornbos, Auke 
Hulst, Marcel Möring, Jan van Mersbergen Dik van der Meulen, Coen Peppelenbos,Tjibbe Veldkamp,, 
Bert Wagendorp en Jante Wortel,   
Nicolette verzorgt, samen met schrijver Koos Dijksterhuis, zaterdagmiddag 17 juni een 
Zomerzinnenwandeling door het lieflijke stroomdal van het Amerdiep. 
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