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Intrigerende vriendschappen onderwerp van gesprek in De Literaire Hemel
Vrijdag 11 november schuiven 3 schrijvers aan in café De Amer.
Erik Menkveld, dichter en nu ook romancier, schreef “Het grote zwijgen” over een zeven jaar durende
vriendschap tussen de componisten Alfons Diepenbrock (1862-1921) en Matthijs Vermeulen (18881967). De twee musici leren elkaar kennen in 1910. Diepenbrock is de leraar klassieke talen die het
zonder formele muziekopleiding heeft geschopt tot gerespecteerd componist. Vermeulen de sjofele
smidszoon uit Helmond die ternauwernood rondkomt van zijn baantje als recensent. Tussen de
oudere meester en zijn leerling groeit een vriendschap die wortelt in bewondering en verheven idealen
en die strandt in overspel, verraad en de banale en meedogenloze realiteit van de Eerste
Wereldoorlog.
Erik Menkveld heeft zich grondig verdiept in de historische figuren. Hij hield zich aan de feiten, maar
noemt de roman toch grotendeels fictie. Cees Nooteboom schreef erover in NRC Handelsblad:
"Het grote zwijgen” heeft mij ontroerd, en dat gebeurt me niet vaak bij boeken […]. Het boek geeft een
prachtig, bijna nostalgisch beeld van Amsterdam honderd jaar geleden, toen de polder nog praktisch
aan het Concertgebouw grensde. De roman geeft een inzicht in de verhouding Diepenbrock-Mahler, in
het latere conflict Diepenbrock-Vermeulen, laat ook veel zien van het karakter van Willem Mengelberg
en de richtingenstrijd in de muziek van die tijd […] Ik ben er behoorlijk veel wijzer van geworden."
Jacob Israël de Haan, in 1881 geboren in Smilde, broer van de schrijfster Carry van Bruggen,
debuteerde in 1904 met “Pijpelijntjes”. Het gaat over homorelaties, maar het woord homoseksueel
komt er niet in voor. Het boek veroorzaakte wel een heuse affaire. Maar De Haan was koppig en
stopte niet met het schrijven van homoseksuele verhalen en boeken na deze tegenslag. Zijn latere
werk ligt vooral op het gebied van rechtswetenschap, poëzie en journalistiek. Gert Hekma, als
socioloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en bestuurslid van de Stichting Jacob Israël
de Haan, vertelt over zijn leven en werk, met speciale aandacht voor zijn homokant.
En Tjibbe Veldkamp, de tot psycholoog opgeleide kinderboekenschrijver uit Groningen komt. Samen
met illustrator Kees de Boer maakte hij het Kinderboekenweekgeschenk “Bert en Bart redden de
wereld” Ze zijn een hecht duo. “Met Kees werken is een feest”. Een samenwerking die ondermeer al
resulteerde in het met de Zilveren Griffel bekroonde “Agent en Boef”.”We begrijpen elkaar, zijn
complementair, vervullen een jongensdroom .
De schrijvers zullen worden geïnterviewd door Albert Haar en Annette Timmer.
De nieuwe folder met het complete programma voor september t/m december 2011 is te vinden op
www.literairehemel,nl
De Literaire Hemel, vrijdag 11 november 2011 in café De Amer in Amen
Aanvang: 20.30 uur
Toegang: € 10.00 Kaarten reserveren via website www.literairehemel.nl
Nadere informatie: Albert Haar, 0528 – 374392 / 06 – 27074771

