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UITNODIGING 

 

 

 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Graag nodigen wij u uit voor de voorjaarsbijeenkomst van onze Noordelijke Afdeling. Die 

avond krijgt weer de vorm van een voorjaarsbuffet. We hebben een gevarieerd programma 

kunnen samenstellen, dus het belooft opnieuw een boeiende en onderhoudende avond te 

worden. 

  

Op dinsdag 22 maart aanstaande 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 de 

historicus Stefan van der Poel, lid van ons bestuur. Hij zal spreken over het leven en 

het werk van Izaac van Deen (1804-1869). Voor belangstellenden heeft Stefan van der 

Poel een aantal exemplaren bij zich van het boek dat hij over Van Deen schreef, 

Tussen zieken, boeken en kikkers (Barkhuis, Groningen, 2012). 

 

Izaac van Deen was een pionier in de fysiologie en de eerste Joodse hoogleraar in 

Nederland. In 1851 werd hij buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit 

Groningen. Zijn aanstelling was – ruim vijftig jaar na de juridische gelijkstelling van 

de Joden in Nederland – een belangrijke doorbraak in het emancipatieproces. De 

moeizame totstandkoming van die aanstelling geeft een interessant beeld van het 

universitaire leven in het midden van de negentiende eeuw. Twee decennia later 

werd Aletta Jacobs, ook van Joodse afkomst, als eerste vrouwelijke student tot de 

RUG toegelaten. De universiteit bouwde daarmee verder aan haar liberale reputatie. 

 

 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 Gerrit Brand, schrijver en uitgever. Hij vertelt 

over zijn uitgeverij, Nobelman, en een aantal recente publicaties, daaronder Yaad. Het 

meisje zonder geschiedenis (2015) van de uit Koerdistan afkomstige auteur Sarwar 

Joanroy en Het einde van de punk in Helsinki (2016) van Jaroslav Rudiš, een gevierd 

Tsjechisch schrijver. 

 

Behalve uitgever, onder andere ook van het Stad Magazine, dat viermaal per jaar 

verschijnt, is Gerrit Brand schrijver. Hij debuteerde in 2007 met de roman Tolvlucht en 

publiceerde nadien de romans Een heel nieuw leven (2011) en De wegen van Valentina 

(2014). Anton Brand – naamgenoot, maar geen familie – gaat met Gerrit Brand in 

gesprek over zijn literaire werk. De auteur zal ook voorlezen en is graag bereid zijn 

boeken te signeren voor wie daar belangstelling voor heeft. 

 

 Na de inleiding van Gerrit Brand is het tijd voor het hoofdgerecht. 

 

 Daarna is de beurt aan Anton Scheepstra, uitgever en voormalig lid van het bestuur 

van de Noordelijke Afdeling. Eind maart presenteert hij een heel bijzonder project: De 

doos van Passage, een prachtige cassette met maar liefst negen nieuwe dichtbundels én 

een bloemlezing hekeldichten. Anton Scheepstra vertelt, bij wijze van voorproefje, 

over de totstandkoming en de inhoud van deze uitgave, die verschijnt in het jaar 

waarin Uitgeverij Passage haar 25-jarig jubileum viert. 

 

De dichters die in De doos van Passage met een nieuwe bundel komen zijn Daniël Dee, 

Paul Gellings, Karel ten Haaf, Renée Luth, Ronald Ohlsen, Diana Ozon, debutante 

Pauline Sparreboom, Irene Wiersma en Willem Jan van Wijk. Drie van hen zullen de 

avond extra cachet geven door uit eigen werk voor te lezen: Renée Luth, Ronald 

Ohlsen en Irene Wiersma. Dat wordt een feestelijke gebeurtenis. 

 

 Na de voordracht van Anton Scheepstra en de presentatie van de drie dichters is het 

tijd voor een nagerecht, met koffie of thee. Eindtijd van het programma is 22.00 uur. 

  

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 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, maar uiterlijk op 15 maart 

2015, dus een week van tevoren. U kunt daartoe bericht zenden aan de secretaris van het 
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bestuur: m.praamstra@gmail.com of Invasiestraat 69, 9728 CJ Groningen. Vermeld s.v.p. 

daarbij of u alleen komt of in het gezelschap van een introducé(e). Houd 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 weer een bijeenkomst op locatie te laten plaatsvinden, buiten 

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

provincies. De bijeenkomsten die we in november 2013 in het Fries Museum in Leeuwarden, 

in oktober 2014 in Hotel De Jonge in Assen en in november 2015 in de voormalige synagoge 

in Dalfsen 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 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. Die site is onlangs geheel vernieuwd. 

 

Wij rekenen op uw aanwezigheid op dinsdag 22 maart aanstaande! 

 

Met beste wensen en een vriendelijke groet, 

het bestuur  van de Noordelijke Afdeling, 

 

Anton Brand, voorzitter 

Maarten Praamstra, secretaris 

Wim Hilberdink, penningmeester 

Stefan van der Poel 

Gelly Talsma 
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