
 
 

Aan de leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 

Noordelijke Afdeling 

 

Groningen, 22 oktober 2013 

 

UITNODIGING 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Graag nodigen wij u uit voor de najaarsbijeenkomst van de Noordelijke Afdeling van de 

Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Die bijeenkomst vindt plaats op zondag 17 

november aanstaande in het nieuwe Fries Museum in Leeuwarden, dat onlangs door 

koningin Máxima werd geopend. De directeur van het Museum, Saskia Bak, lid van de 

Maatschappij, verzorgt een rondleiding door het gebouw, en de secretaris van de 

Noordelijke Afdeling, Gerda Huisman, zal een toelichting geven op de  expositie ‘Oud geld – 

ons kent ons in de Gouden Eeuw’. Het belooft een aantrekkelijk programma te worden, met 

ook volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen te lunchen. 

 

Het programma ziet er als volgt uit. 

 

11.00 uur Ontvangst in het Fries Museum, Wilhelminaplein 92: koffie, thee en 

oranjekoek 

11.30 uur Welkom door Anton Brand, voorzitter van de Noordelijke Afdeling, en 

inleidingen door Saskia Bak, directeur van het Fries Museum, en Gerda 

Huisman, conservator Bijzondere Collecties van de Bibliotheek  

Rijksuniversiteit Groningen 

12.30 uur Rondleiding door het museum onder leiding van Saskia Bak 

 

Aansluitend aan het programma is er, bij voldoende belangstelling, gelegenheid om samen 

te lunchen in het museumcafé Thús. Introducé(e)s zijn welkom, zowel bij de rondleiding als 

aan de lunch. 

 

Wij vragen u, in verband met de organisatie, uiterlijk op 9 november aanstaande aan Gerda 

Huisman door te geven of u aan de bijeenkomst zult deelnemen, en zo ja: of u bij de lunch 

wilt zijn en of u introducé(e)s uitnodigt. Het mail-adres is: g.c.huisman@rug.nl. Schriftelijk 

kunt u zich aanmelden op het postadres p/a Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen, Postbus 

559, 9700 AN  Groningen. 

 

mailto:g.c.huisman@rug.nl


Het vervoer naar Leeuwarden is op eigen gelegenheid. Vanuit Zwolle vertrekken treinen om 

9.23 en 9.53 uur, aankomst in Leeuwarden om 10.17 en 10.57 uur. Vanuit Groningen vertrekt 

een trein om 9.50 uur, aankomst in Leeuwarden om 10.38 uur. Van het station is het 

ongeveer 5 minuten lopen naar het Museum. Wie met de auto komt, kan de P-route volgen 

naar parkeergarage Zaailand. De garage geeft direct toegang tot de Museumhal. 

 

De kosten van de ontvangst en de entree tot het Fries Museum komen ten laste van de 

Noordelijke Afdeling. Voor groepen bedraagt de toegangsprijs €8 p.p., dus heeft u een 

Vrienden- of Museumjaarkaart, dan wordt u vriendelijk verzocht die mee te nemen. 

 

De kascommissie, bestaande uit de leden Han Borg en Gert Kortekaas, heeft de jaarrekening 

2011 goedgekeurd. Tijdens de bijeenkomst zal de penningmeester, Wim Hilberdink, met 

dank worden gedéchargeerd. 

 

Wij wijzen erop dat ook het Keramiekmuseum Princessehof geopend is (Grote Kerkstraat 

11). Dat zou u op eigen gelegenheid kunnen bezoeken na het programma in het Fries 

Museum, bijvoorbeeld om de fraaie tentoonstelling ‘Het mysterie Ming’ te bekijken. Ook zijn 

er tal van andere activiteiten in Leeuwarden. De stad werd onlangs verkozen tot Culturele 

Hoofdstad van Europa in 2018, samen met Valletta op Malta. 

 

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

eigen werkzaamheden op onze website www.mnl-noord.ub.rug.nl te laten plaatsen via de 

optie ‘Reacties’. 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.  

 

Wilt u, opdat u voor ons bereikbaar blijft, een wijziging van uw e-mailadres doorgeven aan 

Gerda Huisman, secretaris van de Noordelijke Afdeling? 

 

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

www.maatschappijdernederlandseletterkunde.nl. 

 

Wij hopen velen van u  op zondag 17 november in Leeuwarden te treffen! 

 

 

 

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 

http://www.mnl-noord.ub.rug.nl/
http://www.maatschappijdernederlandseletterkunde.nl/

