PERSBERICHT
Hans Münstermann over zijn psychologische roman Mischa in Amen
Vrijdag 14 februari is Hans Münstermann te gast in De Literaire Hemel. Hij schreef in de jaren ’90,
samen met Jacques Hendrikx, onder het pseudoniem Jan Tetteroo. In 2006 won hij de AKO
e
Literatuurprijs met De Bekoring. Mischa is zijn 9 solo-roman. Het boek begint met de politie die
aanbelt bij de weduwe Rosa. Haar zoon wordt ervan verdacht iets te maken te hebben met de
verdwijning van de tienjarige Mischa. Deze zaak houdt het hele land in zijn greep. Eerst denkt ze dat
er een “kolossale vergissing” moet zijn gemaakt, maar gaandeweg sluipt de twijfel binnen, gevoed
door de boze buitenwereld die haar ziet als “de moeder van het monster”. Mischa is niet gebaseerd op
ware feiten, maar er zijn wel veel elementen in verwerkt van bekende misdaadgevallen. Münstermann
brengt het drama dichterbij door het verhaal vanuit het perspectief van Rosa te vertellen. De echte
hoofdpersoon is een moeder wiens leven in duigen valt. Het boek kreeg vijf sterren in Dagblad van het
Noorden.
Ton Peters uit Elp is docent op een scholengemeenschap in Gieten en literair zeer actief. Of het nu is
voor het Drents letterkundig tiedschrift Roet of voor het Eerste Light Verse Collectief. Dit najaar
verscheen van zijn hand Vanwege het getal. Gedichten tot 2013. Zijn eerste echte solobundel biedt
een dwarsdoorsnee van waar Peters als dichter voor staat.
In het onderdeel Hemel of Hel gaat het over Klaas van der Geest (1903-1964). Hij was zeeman,
vertaler en schrijver van (streek-)romans, kinderboeken, korte verhalen en reportages. Hij is vooral
bekend van Gezegend is het land. Hoofdthema vormen de misstanden ten tijde van de ontginning van
het Ellertsveld en het ontstaan van Schoonoord. Henk Nijkeuter legt uit waarom dit boek zoveel
deining in Drenthe veroorzaakte.
En Lupko Ellen leest voor uit Hellig Vuur, zijn streeknovelle in wording. Eerdere hoofdstukken staan
op de site www.literairehemel.nl
Presentatie: Albert Haar en Annette Timmer.
Muziek: Marinus Scholten, piano en Nicolette Leenstra, viool.

De Literaire Hemel, vrijdag 14 februari 2014 in café De Amer in Amen
Aanvang: 20.30 uur
Toegang: € 15,00
Nadere informatie: Albert Haar, 0528 – 374392 / 06 – 27074771

