
 
 

 

Aan de leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 

Noordelijke Afdeling 

 

Groningen, 23 februari 2012 

 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij de zevende sociëteitsavond van de 

Noordelijke Afdeling van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Die avond 

vindt plaats op woensdag 4 april a.s. in de benedenzaal van Sociëteit De Sleutel, 

Noorderhaven Z.Z. 72 te Groningen.  

 

 Het programma ziet er als volgt uit. 

 

 Vanaf 19.30 uur bent u welkom in De Sleutel. Onze voorzitter, Anton Brand, 

opent de bijeenkomst om 20.00 uur. 

 

 Eerste spreker is dr. Sabrina Corbellini. Zij is als Rosalind Franklin Fellow 

verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en gespecialiseerd in 

Middelnederlandse letterkunde en cultuurgeschiedenis van de 

middeleeuwen. Zij zal spreken over haar werk aan middeleeuwse 

bijbelvertalingen. 

 

 Na een korte pauze is het woord aan Han Borg. Hij is historicus, Italië- en 

operakenner. Hij gaat in gesprek met Anton Brand over diens onlangs 

verschenen roman Laatste reis. In het spoor van Vincenzo Bellini (uitgeverij 

Passage, Groningen). 

 

 Daarna is de beurt aan Egge Knol, conservator van het Groninger Museum. 

Hij bood tijdens de vorige sociëteitsavond aan thans een inleiding te houden 

over Groninger vlaggen, de vlag van de stad, van de Ommelanden en van de 

provincie, een betoog over een adelaar met strepen, de oude Fries-Deense 

koning Radbod, plompebladen en de macht van koffiemelk en suikerstroop. 



 

 De avond wordt besloten met een voordracht door Coen Peppelenbos en 

Doeke Sijens. In mei verschijnt bij uitgeverij kleine Uil hun gezamenlijke 

roman Eeuwige trouw, het derde en laatste deel van de Tavenier-reeks. De 

auteurs vertellen over het schrijven van het boek en lezen daaruit voor. 

 

In de pauze en na afloop van het programma is er gelegenheid iets te drinken en na 

te praten. Eindtijd is 22.00 uur. 

 

Bij aankomst krijgt u koffie en/of thee aangeboden. Andere consumpties zijn in de 

loop van de avond voor eigen rekening. Wij zijn van plan om dit najaar weer een 

“buffet-avond” te laten plaatsvinden, die voor een groot deel door de Noordelijke 

Afdeling wordt bekostigd. 

 

Aan het begin van de avond zal Anton Brand vragen of twee leden beschikbaar zijn 

om zitting te nemen in de Kascommissie die de jaarstukken van de penningmeester 

over 2011 controleert. Mocht u daartoe bereid zijn, dan kunt u uw aanmelding ook 

nu reeds doorgeven aan de secretaris van het bestuur: g.c.huisman@rug.nl. Voor uw 

medewerking zeggen wij u bij voorbaat dank. 

 

De vorige sociëteitsavonden werden druk bezocht, zoals u kunt zien op onze website 

www.mnl-noord.ub.rug.nl. Ook voor de komende avond zien we graag een grote 

opkomst tegemoet, zowel van oude getrouwen als van jongeren en nieuwe leden. 

Graag willen wij u daarbij de gelegenheid geven een introducé(e) mee te nemen. 

 

Gezien onze wens om er weer een onderhoudende en genoeglijke ontmoeting van te 

maken, zouden wij het op prijs stellen als u zich spoedig aanmeldt, uiterlijk op 28 

maart 2012, dus een week van tevoren. U kunt daartoe bericht zenden aan de 

secretaris van het bestuur: g.c.huisman@rug.nl of p/a Universiteitsbibliotheek Gro-

ningen, Postbus 72, 9700 AB  Groningen. Vermeld s.v.p. daarbij of u alleen komt of in 

het gezelschap van een introducé(e).  

 

Mocht u met de auto komen, dan wijzen wij u op de parkeerplaatsen tegenover De 

Sleutel, aan de overzijde van de stadsgracht (Reitdiepskade). De parkeergarage aan 

de Ossenmarkt is op loopafstand van de Noorderhaven. 

 

Ten slotte wijzen wij u nog eens op de mogelijkheid om mededelingen en berichten 

over uw eigen werkzaamheden op onze website te plaatsen. U houdt daarmee de 

andere leden van de Afdeling op de hoogte van wat er binnen de Afdeling speelt. 

 

Voor actuele informatie over de Maatschappij kunt u ook altijd terecht op de 

landelijke site: www.maatschappijdernederlandseletterkunde.nl. 
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Wij rekenen op uw aanwezigheid op woensdag 4 april a.s.! 

 

Met beste wensen en een vriendelijke groet, 

het bestuur  van de Noordelijke Afdeling, 

 

Anton Brand, voorzitter 

Gerda C. Huisman, secretaris 

Wim Hilberdink, penningmeester 

Gelly Talsma 

Anton Scheepstra  


