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UITNODIGING 

 

 

 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Het nieuwe jaar is begonnen. Graag wensen wij u toe dat het een voorspoedig en inspirerend 

jaar zal zijn. Als bestuur van de Noordelijke Afdeling van de Maatschappij der Nederlandse 

Letterkunde willen wij daar een bijdrage aan leveren door u uit te nodigen voor de achtste 

sociëteitsavond van onze Afdeling. Die avond krijgt de vorm van een voorjaarsbuffet. 

 

Op woensdag 20 maart a.s. komen wij bijeen in de bovenzaal van Sociëteit De Sleutel,  

Noorderhaven Z.Z. 72 te Groningen. Het programma ziet er als volgt uit. 

 

 Vanaf 17.30 uur bent u welkom in De Sleutel. Het programma begint om 18.15 uur 

met een openingswoord van de voorzitter, Anton Brand, en een voordracht van dr. 

Sabrina Corbellini. Zij is als Rosalind Franklin Fellow aan de Rijksuniversiteit 

Groningen verbonden. Haar specialisatie is Middelnederlandse letterkunde en 

cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen. Zij zal spreken over haar werk aan 

middeleeuwse bijbelvertalingen. 

 

 Aansluitend worden een voorgerecht en een drankje geserveerd. De bovenzaal van 

De Sleutel is uitstekend geschikt voor de combinatie van gedachtewisseling en buffet. 

De catering wordt verzorgd door Ineke de Boer, eigenaar van De Sleutel en de 

drijvende kracht achter s’Amuse. 

 

 Na de eerste gang houdt professor dr. Erica van Boven een inleiding. In oktober van 

het afgelopen jaar sprak zij aan de Open Universiteit in Heerlen haar oratie uit, over 

“Het belang van de tweede rang” – tweederangsboeken oftewel bestsellers die als 

zodanig worden beschouwd. Ze zijn een belangrijk sociaal verschijnsel en de 

literatuurwetenschap zou meer onderzoek moeten doen naar de normen, waarden en 

ideeën die door bestsellers worden verspreid. 



 

 Na de inleiding van Erica van Boven is het tijd voor het hoofdgerecht. 

 

 Daarna is het woord aan professor dr. Hub. Hermans, hoogleraar Romaanse talen en 

culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij spreekt over de beeldvorming door 

de eeuwen heen rond de literaire figuur van Don Juan, de verleider die eind vorig 

jaar door het Noord Nederlands Toneel op innemende wijze opnieuw op de planken 

werd gebracht.   

 

 Na de inleiding van Hub. Hermans is het tijd voor een nagerecht, met koffie of thee. 

Hub. Hermans introduceert dan de laatste gast van deze avond: zijn collega-hispanist 

Piet Devos, promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen, die onlangs een veel 

geprezen vertaling publiceerde van een van de beroemdste avant-gardistische teksten 

in de Spaanstalige literatuur, “Altazor” (1931) van de ChileenVicente Huidobro 

(1893-1948). De titel van die vertaling is “Hogevalk. Of de reis aan de parachute”. 

Piet Devos doet onderzoek naar aspecten van visualiteit en tactiliteit in avant-garde 

poëzie. Hij is blind, en werd daarover geïnterviewd in het boek “Architectuur door 

andere ogen”, dat vorige maand uitkwam. 

 

 Eindtijd van het programma is 22.00 uur. 

  

Onze sociëteitsavonden worden 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. 

 

Voor het voorjaarsbuffet moeten wij u een bescheiden financiële bijdrage vragen: € 25,- per 

persoon. Die bijdrage kan op de avond zelf contant of door middel van pinnen worden 

voldaan. 

 

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

zouden wij het op prijs stellen als u zich spoedig aan- of afmeldt, uiterlijk op 6 maart 2013, 

dus twee weken van tevoren. U kunt daartoe bericht zenden aan de secretaris van het 

bestuur: g.c.huisman@rug.nl of p/a Universiteitsbibliotheek Groningen, Postbus 72, 9700 AB  

Groningen. Vermeld s.v.p. daarbij of u alleen komt of in het gezelschap van een introducé(e). 

Houdt u er rekening mee dat het aantal aanwezigen ten hoogste 60 kan zijn, dus des te 

eerder u zich aanmeldt, des te beter. 

 

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. 

 

Het is onze bedoeling dit najaar een sociëteitsavond op locatie te laten plaatsvinden, buiten 

de stad Groningen. De Noordelijke Afdeling is immers bedoeld voor de drie noordelijke 

provincies. Wij onderzoeken waar die avond kan worden gehouden en wat een boeiende, 

bijbehorende invulling van het programma kan zijn.  

 

http://www.mnl-noord.ub.rug.nl/
http://www.mnl-noord.ub.rug.nl/
mailto:g.c.huisman@rug.nl


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

eigen werkzaamheden op onze website te laten plaatsen. U houdt daarmee de andere leden 

van de Afdeling op de hoogte van wat er binnen de Afdeling speelt. Indien u zelf een 

website heeft, zouden wij het op prijs stellen als u een link wilt maken naar de site van de 

Noordelijke Afdeling, zoals wij graag de uwe vermelden. Hoe vaker we elkaar tegenkomen, 

ook op het internet, des te meer energie de Afdeling uitstraalt. 

 

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

www.maatschappijdernederlandseletterkunde.nl. 

 

Wij rekenen op uw aanwezigheid op woensdag 20 maart 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 

Anton Scheepstra 

Gelly Talsma 
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