
 
 

Aan de leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 

Noordelijke Afdeling 

 

Groningen, 21 februari 2015 

 

UITNODIGING 

 

 

 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Graag nodigen wij u uit voor de twaalfde sociëteitsavond van onze Noordelijke 

Afdeling. Die avond krijgt weer de vorm van een voorjaarsbuffet. Het programma 

belooft opnieuw boeiend en onderhoudend te worden. 

  

Op dinsdag 24 maart aanstaande komen wij bijeen in de bovenzaal van Sociëteit De 

Sleutel,  

Noorderhaven Z.Z. 72 te Groningen. In de loop van de avond ruimen we een moment 

in om afscheid te nemen van Gerda Huisman en Anton Scheepstra als leden van het 

bestuur, en twee nieuwe bestuursleden te benoemen. 

 

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 Jan Jaap Heij en zijn dochter Eveline Heij. Zij vertellen over een 

ongepubliceerde roman uit de jaren dertig van de vorige eeuw, Een jaar in het 

leven van Marinus Julius van Raalte (1873-1944), die zij samen bewerkten, van 

aantekeningen voorzagen en in 2014 lieten verschijnen. 

 

Van Raalte is vooral bekend geworden als kunstschilder – zijn opleiding kreeg 

hij aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam, waar hij 

bevriend raakte met Piet Mondriaan –, maar hij heeft ook geprobeerd op literair 



gebied actief te zijn, zoals we kunnen opmaken uit een brief van Willem Kloos 

uit 1916. Afkomstig uit een welgestelde joodse familie van zakenlieden in 

Rotterdam, werd Van Raalte in april 1943 door de Duitsers opgepakt en naar 

kamp Westerbork weggevoerd. Hij stierf op 8 december 1944 in het 

concentratiekamp Bergen-Belsen. Dankzij Van Raaltes zoon Anton, die de 

oorlog wèl overleefde, kon het Drents Museum in Assen in 1998 een 

tentoonstelling houden van enkele bewaard gebleven schilderijen, tekeningen 

en manuscripten – daaronder Een jaar in het leven. Het geeft een intrigerend 

inzicht in de denkwereld van iemand die in de jaren dertig in Nederland leefde, 

zonder helemaal te beseffen hoe de aanloop tot de Tweede Wereldoorlog 

verliep. Eveline en Jan Jaap Heij tonen een powerpoint-presentatie over de 

auteur en de inhoud van de roman, het manuscript en de manier van uitgeven. 

 

 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 drijvende kracht achter s’Amuse. 

 

 Na de eerste gang is het woord aan Ard Posthuma. In het voorjaar van 2014 

kwam bij Editie Leesmagazijn zijn vertaling uit van de novelle Bergfahrt van de 

Zwitsers-Duitse schrijver Ludwig Hohl (1904-1980), onder de titel Bergtocht. 

Onlangs verscheen een herdruk. 

 

Ludwig Hohl maakte in zijn jonge jaren talrijke bergtochten, die hij nauwkeurig 

in een notitieboekje documenteerde. In 1926 begon hij aan een verhaal waarin 

hij al zijn ervaringen samenbalde in het verslag van een fictieve 

bergbeklimming. In de loop der jaren ontstonden maar liefst zes versies van het 

boek; de definitieve versie werd in 1975 gepubliceerd. Hohl schreef na Bergfahrt 

geen andere fictie meer. Bijna zeven jaar woonde hij in Nederland, een land 

zonder bergen. In Den Haag ontwierp hij in zijn beroemd-beruchte Notizen een 

filosofisch landschap dat even steil, labyrintisch en weerbarstig is als de wereld 

van zijn meesterlijke novelle. Aan de hand van een aantal lichtbeelden vertelt 

Ard Posthuma over het leven en werk van een zeer opmerkelijk auteur. 

 

 Na de inleiding van Ard Posthuma is het tijd voor het hoofdgerecht. 

 

 Daarna is de beurt aan Douwe van der Bijl, medewerker van de Centrale 

Bibliotheek en nu van het Groninger Forum. Als geen ander kent hij de 

letterenkaart van de stad Groningen – wie er woonden, wat er werd 

geschreven, wat zich er afspeelde – en met die kaart in gedachten verzorgt hij al 

jaren prachtige rondwandelingen langs schrijvershuizen en hun verhalen. 

 



Een van die schrijvers is Ab Visser (1913-1982), van wie dezer dagen de 

klassieker De buurt (1953) wordt heruitgegeven bij Uitgeverij Lebowski. Douwe 

van der Bijl zal het er stellig over hebben. Anton Scheepstra maakte de foto’s 

die Douwe van der Bijl zal laten zien en waarover hij zal vertellen.  

 

 Na de voordracht van Douwe van der Bijl is het tijd voor een nagerecht, met 

koffie of thee. Eindtijd van het programma is 22.00 uur. 

  

 

Bestuurswisseling 

Tijdens het programma is er een kort bestuurlijk moment. Gerda Huisman, onze 

secretaris, en Anton Scheepstra, lid van ons bestuur, hebben besloten hun functies na 

lange jaren en veel verdiensten neer te leggen. Anton Brand bedankt hen voor alle 

werk dat zij voor de Noordelijke Afdeling hebben verricht. Ook zal hij u vragen in te 

stemmen met de benoeming van twee nieuwe bestuursleden, als opvolg(st)ers van 

Gerda en Anton.   

 

Wie die nieuwe bestuursleden zijn, weten we nog niet op het moment van verzenden 

van deze uitnodiging. We gaan actief op zoek naar kandidaten – maar misschien heeft 

u zelf wel belangstelling om tot het bestuur van de Noordelijke Afdeling toe te treden. 

Als dat zo is, neemt u dan voor meer informatie contact op met de voorzitter van de 

Noordelijke Afdeling, Anton Brand. U bereikt hem op: 

antonbrand@hoekvanameland.nl. 

 

 

Introducé(e)s en eigen bijdrage 

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 worden voldaan bij de 

secretaris. 

 

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 17 

maart 2015, 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 Groningen, 

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

gezelschap van een introducé(e).  
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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 weer een sociëteitsavond op locatie te laten 

plaatsvinden, buiten de stad Groningen. De Noordelijke Afdeling is immers bedoeld 

voor de drie noordelijke provincies. De bijeenkomsten die we in november 2013 in het 

Fries Museum in Leeuwarden en in oktober 2014 in Hotel De Jonge in Assen hebben 

gehouden waren een groot succes.  

 

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

over uw eigen werkzaamheden op onze website mnl-noord.ub.rug.nl te 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 zien er naar uit u op dinsdag 24 maart te mogen begroeten! 

 

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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