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Inleiding
Het bestuur van de Stichting Literaire Activiteiten Groningen (SLAG) biedt hierbij zijn
jaarverslag over 2016 aan. Het verslag is bedoeld voor de gemeente Groningen, de provincie
Groningen, het Nederlands Letterenfonds en andere instellingen die ons in 2016
subsidieerden, voor de medewerkers en vrijwilligers van SLAG en voor alle andere
betrokkenen en belangstellenden.
Op het gebied van onze activiteiten mag 2016 een succesvol jaar worden genoemd. De
bezoekersaantallen van de hoofdwebsite www.slaggroningen.nl en van de festivalwebsites
stijgen gestaag, mede dankzij de technische vernieuwingen die in de loop van het jaar zijn
ingezet, en het intensievere gebruik van de sociale media. De Poëziemarathon en Dichters in
de Prinsentuin trokken een recordaantal bezoekers; deze festivals boden dan ook een aantal
literaire hoogtepunten, waaronder de uitreiking van de prestigieuze VSB Poëzieprijs, die
voor het eerst buiten de Randstad plaatsvond. Het publieksbereik van Het Grote Gebeuren,
dat SLAG organiseert in nauwe samenwerking met het Groninger Forum, evenaarde niet het
recordpublieksbereik van 2015, vanwege enkele personele wijzigingen laat in het
organisatieproces. Het programma was echter van hoge kwaliteit; dat de grote zaal vol zat
bij het gesprek – in het Duits! – tussen Arnon Grunberg en Daniel Kehlmann, was niet alleen
voor ons maar ook voor Grunberg zelf een aangename verrassing. Naast deze
kernactiviteiten realiseerden we wederom een aantal nieuwe co-producties met culturele
partners in (o.a.) Groningen, Bedum, Winschoten, Assen en Bremen (D).
Bestuurlijk gezien stond het jaar 2016 voor SLAG in het teken van de verdere ontwikkeling
van de plannen voor de nieuwe cultuurperiode 2017-2020, stappen richting een structurele
ondersteuning door het Nederlands Letterenfonds en de benoeming tot Cultuurpijler
Letteren voor gemeente en provincie Groningen.
Financieel was het een jaar zonder verrassingen. De Jaarrekening 2016 (als separaat
document bijgevoegd) wijkt weinig af van de begroting en laat een zeer bescheiden positief
resultaat zien, dat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
Het jaarverslag en de jaarrekening werden door het bestuur op 30 maart 2017 vastgesteld en
voor akkoord getekend door:

Anton Brand,
voorzitter
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Rolien Scheffer,
directeur

1. De Stichting Literaire Activiteiten Groningen
1.1 Doelstellingen 2013-2016
De Stichting Literaire Activiteiten Groningen (SLAG) werd opgericht op 9 maart 2009. De
voornaamste doelstellingen van de stichting, die werden vastgelegd in de statuten, zijn:
1. het bevorderen en ontsluiten van de letteren en het letterkundig leven in Groningen;
2. het uitwisselen van contacten ter zake met andere delen van Nederland;
3. het bevorderen van internationale letterkundige contacten;
4. de aandacht vestigen op de kwaliteiten en mogelijkheden van Groningen als centrum
van letterkundige activiteiten in het Noorden.
De stichting heeft haar doelen in de nu afgeronde beleidsperiode 2013-2016 weten te
realiseren door, onder meer:


het jaarlijks organiseren van de Poëziemarathon tijdens de landelijke Poëzieweek
(januari-februari);



het jaarlijks organiseren van het poëziefestival Dichters in de Prinsentuin (juli);



het jaarlijks organiseren van het literaire festival Het Grote Gebeuren (1ste zaterdag
van november);



het verzorgen van een Groningse literatuurwebsite, met onder meer de steeds actuele
online literaire agenda voor gemeente en provincie Groningen;



het

organiseren

van

andersoortige

literaire

activiteiten

in

Groningen,

in

samenwerking met partners als Biblionet Groningen, de Groninger Forum
Bibliotheek, De Oosterpoort & de Stadsschouwburg (OPSB), Stichting CPNB, de
Stadsdichter van Groningen, Stichting Poëziepaleis, Stichting Noord Houdt Woord,
Kantoorpoëzie, het Noord Nederlands Toneel (NNT), Centrum voor Beeldende
Kunst Groningen, bewonersorganisaties, boekhandels, uitgevers, organisatoren van
evenementen en anderen;


het uitreiken van prijzen en stipendia die de aandacht en waardering voor de
Groninger letteren bevorderen, zoals de jaarlijkse prijs voor Het Beste Groninger
Boek en, met ingang van 2016, de tweejaarlijkse Kees van der Hoefprijs.
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1.2 De mensen van SLAG: bestuur en organisatie in 2016
SLAG is een kleine maar zeer actieve organisatie, die in de jaren sinds haar oprichting grote
stappen voorwaarts heeft gezet waar het de professionalisering van de organisatie en het
publieksbereik van de festivals en overige activiteiten betreft. Dat kan natuurlijk alleen maar
dankzij een betrokken bestuur, gedreven medewerkers en enthousiaste vrijwilligers!

Leden van het bestuur
Het lidmaatschap van het bestuur van SLAG is onbezoldigd. We vermelden hier de
bestuursleden van 2016 met hun in dat jaar relevante (neven)functies:
Anton Brand, voorzitter
Voorzitter Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (Noordelijke Afdeling), auteur.
Rob Pronk, vice-voorzitter en penningmeester
Voorzitter Stichting Poëziepaleis, voorzitter Stichting Tschumi Paviljoen (tot medio 2016), lid
van het bestuur van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken.
Tieske Slim, secretaris
Adviseur kwaliteitszorg bij Biblionet Groningen. Tevens auditor bij de Stichting Certificering
Openbare Bibliotheken, redacteur WelkBoek.nl, vertaler uit het Tsjechisch.
Jojo Bottema, lid
Projectmanager Rijksuniversiteit Groningen tot 1 sept. 2016; daarna gemeentesecretaris van
De Marne. Tevens penningmeester Stichting Theater en Educatie Groningen (De Steeg),
voorzitter Stichting Leun op Mij, voorzitter Stichting Hamelhuys.
Doeke Sijens, lid
Algemeen manager van de Groninger Forum Bibliotheek (voorheen Openbare Bibliotheken
Groningen). Tevens redacteur en auteur.
Guus Termeer, lid
Hoofd van het Bureau Studium Generale Groningen. Tevens secretaris Commissie
Gastschrijverschap van de RUG, bestuurslid Stichting Van der Leeuw-lezing.
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Medewerkers
In 2016 deden de volgende mensen bezoldigde werkzaamheden voor SLAG:
Vast dienstverband:
Rolien Scheffer

- zakelijk coördinator (20 uur)

Opdrachtnemers (freelance/zzp):
Mineke Hoekstra

- kantoor- en projectmedewerker (vanaf zomer 2016); en
- festivalcoördinator Poëziemarathon

Rudi Kamminga

- festivalcoördinator Het Grote Gebeuren (vanaf mei 2016)

Herman Meijer

- festivalcoördinator Het Grote Gebeuren (tot mei 2016)

Marleen Nagtegaal

- festivalcoördinator Dichters in de Prinsentuin

Arjen Nolles

- projectleider “Wielewaal & Groenling”

Joost Oomen

- festivalcoördinator Dichters in de Prinsentuin

Maarten Praamstra

- hoofdredacteur www.slaggroningen.nl; en
- projectmedewerker Dichters in de Prinsentuin

Lilian Zielstra

- kantoor- en projectmedewerker (tot zomer 2016)

Redactieraden
De literaire festivals van de stichting werden in 2016 voorbereid en gerealiseerd door drie
redactieraden, onder aansturing van de betreffende festivalcoördinatoren. De redactieraden
bestaan deels uit vrijwilligers en deels uit medewerkers van de Groninger Forum Bibliotheek
en Boekhandel Van der Velde, die door hun werkgevers in de gelegenheid worden gesteld
om mee te werken aan de festivals. Bij de vierde kernactiviteit van SLAG, de website
www.slaggroningen.nl, is een wisselend team van gastredacteurs betrokken.
De samenstelling van deze redactieraden was als volgt.

Poëziemarathon 2016:
Na een selectieprocedure kreeg Mineke Hoekstra van het bestuur de opdracht om de editie
2016 te organiseren. Zij deed dat samen met een geheel nieuwe redactieraad:
Esmé van den Boom
Daphne de Bruijn
Renée Luth
Maarten Praamstra
Jephta de Visser
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redactielid (vrijwilliger; voorheen stagiaire SLAG)
redactielid (medewerker Groninger Forum)
redactielid (vrijwilliger; medewerker Urban House)
redactielid (vrijwilliger)
redactielid (vrijwilliger; Huisdichter RUG)

Dichters in de Prinsentuin 2016:
De programmering en organisatie van het festival was in handen van het coördinatorenduo
Marleen Nagtegaal en Joost Oomen en projectmedewerker Maarten Praamstra. Bij de selectie
van deelnemende ‘amateur’-dichters werden zij ondersteund door:
Jan Willem Dijk
Rieuwert Krol
Lilian Zielstra

redactielid (vrijwilliger)
redactielid (vrijwilliger)
redactielid (vrijwilliger)

Het Grote Gebeuren 2016:
Herman Meijer, redactielid van het eerste uur, nam voor de achtste editie van het festival
opnieuw de rol van coördinator op zich. Midden in de voorbereidingen voor de editie van
2016 van Het Grote Gebeuren moest hij afscheid nemen van het festivalteam in verband met
een nieuwe baan in Amsterdam. Het door hem opgestelde projectplan is vervolgens
overgenomen door de redactie en de nieuwe coördinator, Rudi Kamminga.
Douwe van der Bijl
Jan Hovy
Maarten Praamstra
Rense Sinkgraven
Gea van der Voort
Sanne van der Meij

redactielid (medewerker Groninger Forum)
redactielid (vrijwilliger)
redactielid (vrijwilliger)
redactielid (medewerker Groninger Forum)
redactielid (medewerker Boekhandel Van der Velde)
redactielid (vrijwilliger)

Website www.slaggroningen.nl
Op www.slaggroningen.nl verzorgt webredacteur Maarten Praamstra de actuele literaire
agenda en het literaire nieuws van stad en provincie Groningen. Voor deze vierde
kernactiviteit van SLAG worden jonge schrijftalenten als gastredacteurs uitgenodigd om
verslagen te schrijven van onze festivals. In 2016 waren dat:
Obe Alkema
Esmé van den Boom
Mirjam Deckers
Rachel Raetzer
Sandy de Vries

gastredacteur (vijwilliger)
gastredacteur (vrijwilliger)
gastredacteur (vijwilliger)
gastredacteur (vijwilliger)
gastredacteur (vrijwilliger)

Vrijwilligers
Naast de hierboven vermelde redactieleden, werkten nog enkele tientallen vrijwilligers mee
tijdens de festivals. “Hoofdleverancier” van enthousiaste en literatuur minnende menskracht
voor onze festivals is het Literair Dispuut Flanor. Ook een bijzondere vermelding verdienen
de vele medewerkers van het Groninger Forum die, deels in hun vrije tijd, meehielpen om
van Het Grote Gebeuren een groot succes te maken.
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2. Inhoudelijke verantwoording: activiteitenverslag 2016
2.1 Kernactiviteiten
De inhoudelijke verantwoording betreft allereerst de vier kernactiviteiten van SLAG: de
festivals Poëziemarathon, Dichters in de Prinsentuin en Het Grote Gebeuren, en de website
www.slaggroningen.nl. We bieden hier een beknopte inhoudelijke terugblik. Cijfers over het
publieksbereik zijn te vinden in hoofdstuk 3 van dit jaarverslag. Op verzoek zijn de volledige
eindverslagen van de afzonderlijke festivals (digitaal) beschikbaar.
Dé online literaire agenda van Groningen
De centrale website van SLAG, www.slaggroningen.nl, biedt de volgende onderdelen:


Dé online literaire agenda voor stad en provincie Groningen: in 2016 kondigden we
maar liefst rond de 300 literaire activiteiten aan.



Literair nieuws uit Stad en Ommeland, het hele jaar door actueel: in 2016 plaatste de
redacteur 71 nieuwsberichten.



Verslagen van festivalprogrammaonderdelen door jong recensietalent (met name leden
van de studentenvereniging Literair Dispuut Flanor).

De bezoekcijfers van de website groeien ieder jaar gestaag (zie hoofdstuk 3). Wat daar zeer
aan bijdraagt, is de gelijktijdige, intensieve inzet van onze Facebookpagina Literair
Groningen. Daar geplaatste berichten zorgen voor veel extra verkeer naar de website. Juist
ook de sfeerverslagen van onze festivals worden daardoor zeer goed bezocht, zo blijkt uit de
webstatistieken.

Een voorbeeld van Facebook Literair Groningen- infopagina
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Poëziemarathon

afb. 1 Ilja Leonard Pfeijffer: winnaar VSB Poëzieprijs
2016 in de Aula van de RUG (foto: Henx)

De Poëzieweek in Groningen, dat is de Poëziemarathon! Van 23 januari t/m 3 februari vond
de zeventiende editie plaats. Het jaar 2016 was voor de Poëziemarathon extra bijzonder, met
drie landelijk georganiseerde evenementen in Groningen. Allereerst de uitreiking van de
VSB Poëzieprijs 2016 op 27 januari. Op donderdag 28 januari – Gedichtendag – vond de
première van Hallo Gedicht!, een masterclass poëzie lezen met Dichter des Vaderlands Anne
Vegter, plaats in Groningen. Diezelfde avond denderde de Groningse Poëziemarathon voort
met Daar komen de Vlamingen! met Stefan Hertmans, schrijver van het Poëzieweekgeschenk
2016, als speciale gast.
Van 29 t/m 31 januari toerden de POETS!VROUWEN door de provincie; een nieuwe
productie van SLAG (zie verder p. 12). De Poëziemarathon beleefde in 2016 zijn grande
finale met Dichters met een Titel. Op woensdag 3 februari droegen Kasper Peters (Stadsdichter
van Groningen), Philip Rozema (RUG-Huisdichter), Erik Loeffen (UMCG-dichter) en Rense
Sinkgraven (huisdichter van het Groninger Forum) samen met de kinderdichters uit de stad
en provincie Jacco Hage (stad Groningen), Tom Withaar (Zuidhorn) en Babet Kleefstra
(Tynaarlo), en de winnaar van Doe Maar Dicht Maar Carlijn van Gestel voor uit eigen werk.
Ook schreven ze ieder een gedicht over ‘Herinnering’, het thema van de Poëzieweek 2016.
De dichters schitterden op de catwalk en werden daarvoor gekleed door lokale modezaken.
Daarnaast was er ook weer een uitgebreid programma van poëzie-activiteiten, op
uitnodiging en onder coördinatie van SLAG georganiseerd door vele partnerorganisaties,
waaronder het Groninger Forum, Studium Generale, de Hanzehogeschool, Stichting Oude
Groninger Kerken, het Groninger Museum, het GRID Grafisch Museum, De Dichtclub, de
Schrijversvakschool Groningen, Boekhandels Godert Walter en Van der Velde, de
Huisdichter van de Rijksuniversiteit en Literair Dispuut Flanor.
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Dichters in de Prinsentuin
Wie graag in korte tijd, op een ontspannen manier een overzicht krijgt van de actuele poëzie
in het Nederlandse taalgebied, kan al vele jaren in de Prinsentuin terecht. Een programma
van hoge kwaliteit, met ca. 35 professionele dichters (onder wie dit jaar Ester Naomi Perquin,
Jan Baeke en Dean Bowen) en hetzelfde aantal veelbelovende “amateurs”, die door ons uit
de vele inzendingen worden geselecteerd.
De negentiende editie van Dichters in de
Prinsentuin vond in 2016 plaats op 22,
23 en 24 juli met als thema De Branie.
Naast de twee gezichtsbepalende en vrij
toegankelijke middagprogramma’s in de
Prinsentuin, konden bezoekers twee
avondprogramma’s

bekijken

en

beluisteren in de Puddingfabriek. Dit
jaar

werden

professionele

de
en

Nederlandse
amateurdichters

wederom aangevuld met buitenlandse
dichters

tijdens

een

internationale

openingsavond (met de dichters Baban
Kirkuki, Kim Moore, Lidija Dimkovska
en

Jan

Baeke)

en

een

muzikaal

experiment op de zaterdagavond met de
band Tin Men and the Telephone, een
band die op een interactieve manier de
kruisbestuiving zoekt tussen muziek,
gesproken woord en moderne techniek.
Ook hebben we extra aandacht besteed aan talentontwikkeling. Er is in de programmering
veel ruimte gemaakt voor debutanten en beginnende vertalers. Dit leverde een jong en
actueel festival op. Net als voorgaande jaren werden aanstormende dichters begeleid door
professionele redacteurs en droegen zij voor in de loofgangen van de Prinsentuin. Enkele
van deze talenten hebben voorgedragen in de zogenaamde Loofgangsessies. Dit is een project
dat twee jaar geleden is opgestart en waarin een serie korte filmpjes wordt opgenomen
waarin tweetallen van talenten en professionele dichters voordragen. Ook was er in 2016
wederom een samenwerking tussen Dichters in de Prinsentuin en Welcome to the Village in
Leeuwarden. Dit jaar kreeg die vorm in het werk van twee van onze talenten (Yentl van
Stokkum en Coen Cornelis) met de vormgevers en kunstenaar van het Grafisch Atelier
Friesland. Hier is een unica uit voortgekomen waarin etsen en gedichten van de deelnemers
een dialoog aangaan.
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Het Grote Gebeuren
Ik ben blij verrast dat er zoveel publiek is voor gesprekken
over Duitse literatuur in het Duits. Toen ik een tijd geleden
in Amsterdam een gesprek met een Duitse auteur voerde,
ook in het Duits, was dat voor een groot deel van het
publiek reden om de zaal te verlaten. En dat terwijl de
Duitse literatuur minstens zo interessant is als de
Amerikaanse en Engelse. Arnon Grunberg
Ik vond het zeer geslaagd allemaal en heb er veel aan
teruggedacht (en over gedroomd zelfs). Erik Bindervoet
Van veel luisteraars hoorde ik ook lof voor de goed
gebalanceerde programmering. Christoph Buchwald
Vielen Dank noch einmal für den schönen Abend, das
Festival hat mir sehr gefallen und Groningen auch! (So eine
schöne Stadt!) Kristine Bilkau
... een intens en heel persoonlijk optreden was het, we waren
er nog wel even mee aan de gang in de dagen erna. Erik Jan
Harmens (over het optreden met Ilja Leonard Pfeijffer)

De achtste editie van Het Grote Gebeuren bood een ingetogen en boeiend programma. De
kelder van de Groninger Forum Bibliotheek, omgetoverd tot grote zaal, zat met 200
bezoekers per keer telkens vol bij de interviews met Nelleke Noordervliet, Rodaan Al Galidi,
Renate Dorrestein en Daniel Kehlmann. Het waren vier bijzonder goed voorbereide
gesprekken waarin de auteurs zich bereid toonden het achterste van hun tong te laten zien.
In Het Buro werden onder andere Kristine Bilkau en Frank Witzel ondervraagd. Evenals bij
het gesprek met Daniel Kehlmann viel op, dat het feit dat het gesprek in het Duits werd
gevoerd, geen belemmering vormde voor het publiek. Verder waren er gesprekken met H.M.
van den Brink en Ernest van der Kwast. Schrijver en NT2-docent Ronald Ohlsen sprak met
zijn voormalige student Vinnie Ko over diens boek Met hartelijke groente, over het leren van
de Nederlandse taal. Opvallend goed bezocht was het gesprek dat Annette Timmer had met
Sylvia Heimans en Roos van Rijswijk over de Groningse schrijfster Josepha Mendels (19021995).
In samenwerking met het Nederlands Letterenfonds was er ook dit jaar een programma met
debutanten. Theo Hakkert sprak met Judith Eykelenboom, Roos van Rijswijk, Jonathan
Griffioen en Roelof ten Napel.
Erik Bindervoet was op het festival aanwezig als vertaler van het werk van
Nobelprijswinnaar Bob Dylan en als coach van het project 'Grenzprozess/grensproces'; dit
laatste deed hij samen met Czeslaw de Wijs van theatergroep 't Barre Land. De korte
voorstelling was daags ervoor in première gegaan op het festival globale° in Bremen en werd
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in Groningen tweemaal opgevoerd. Het elan en de poëtische wendbaarheid van de jonge
Nederlandse en Duitse dichters gaven een fijne energie aan het festival. SLAG produceerde
het project samen met globale°.

2.2 Nieuwe producties en samenwerkingsverbanden in 2016
Naast de hierboven beschreven kernactiviteiten werd nog een aantal nevenactiviteiten
gerealiseerd. Deze activiteiten waren niet alle specifiek opgenomen in het activiteitenplan
2016, maar wel vallen ze onder de begrotingspost “nieuwe literaire activiteiten” die in de
loop van het jaar invulling kreeg. We gingen nieuwe samenwerkingsverbanden aan,
realiseerden een aantal unieke producties, en intensiveerden onze landelijke en
internationale contacten.
POETS!VROUWEN
Dit SLAG-project werd bedacht en georganiseerd door Mineke Hoekstra in het kader van de
Poëziemarathon 2016. Op een harde noordenwind wervelden de POETS!VROUWEN,
vrouwelijke dichters, door de provincie en de stad Groningen. In de bibliotheken van
Bedum, Winsum, Zuidhorn, Haren, Veendam, Winschoten en Groningen traden de
dichteressen op in al hun verscheidenheid: Renée Luth, Jephta de Visser, Irene Wiersma,
Lilian Zielstra, Klaske Oenema, Nina Werkman, Maaike Rijntjes, Trix Giebels, Liesbeth
Völkel, Trudy Dijkshoorn, Suze Sanders , Fieke Gosselaar, Jane Leusink, Aly Freije, Esmé van
den Boom, Jante Wortel, Leonie Barnier, Pauline Sparreboom, en de getalenteerde spoken
word artiesten Lou Lou Elisabettie, Lienne Boomsma, Ingrid Oomen en Tammy Blue van
Urban House Groningen .
Filmmaker Yvonne Dijkstra reisde mee en maakte een sfeervol filmverslag, dat is te bekijken
op het YouTube-kanaal van SLAG (https://youtu.be/GKWRD7Wu5g8). Iedere deelneemster
aan deze tour kreeg bovendien de kans om te publiceren. Van elke dichteres werden twee
gedichten opgenomen in de bundel POETS!VROUWEN, uitgegeven door Uitgeverij
Monnier.
Bewonersproject “Wielewaal & Groenling” (Oosterparkwijk, Groningen)
Het SLAG-project “Wielewaal & Groenling” kon na een aantal jaren succesvol worden
afgerond: twee gedichten van (voormalig) stadsdichters Rense Sinkgraven en Kasper Peters
werden verwerkt tot interactieve kunstwerken die deze twee markante flatgebouwen in de
Oosterparkwijk sieren. Initiator en projectleider Arjen Nolles verzekerde zich van de
enthousiaste deelname van de VvE’s en bewoners, die materiaal aanleverden voor het
gedicht van Kasper Peters, en nauw werden betrokken bij de keuze voor het ontwerp van de
kunstenaar Hans Geluk. Het project kreeg in 2015 een beslissende impuls met de
betrokkenheid van het Centrum Beeldende Kunst (CBK) Groningen, dat de kunstopdracht
begeleidde.
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De kunstwerken werden op 16 maart 2016 onthuld door wethouder Roeland van der Schaaf
en mevrouw Bos, de oudste bewoner van de Wielewaalflat.

Artikel in de Wijkkrant Oosterpark van april 2016
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“Ten liefde” (Nacht van Kunst & Wetenschap)
Voor de Nacht van Kunst & Wetenschap op 4 juni 2016 werd SLAG opnieuw uitgenodigd
een literair programmaonderdeel in te vullen, dit jaar binnen het thema “Het Hart”. In
samenwerking met het Groninger Forum en jongerentheater De Steeg presenteerden we
het goed bezochte Ten Liefde.

“Het beste uit de Groninger poëzie” (Winschoten)
vond plaats op 10 juni in de Openbare Bibliotheek van Winschoten. De middag kwam tot
stand dankzij een gift van de stichting-in-opheffing Te Hooi en Te Gras (organisator van het
voormalige festival Dichters bij Foltz). Optredende dichters waren de stadsdichters van
Groningen en Oldambt, te weten Kasper Peters en Anke Kraster, hun voorgangers Joost
Oomen en Rob Rosendahl, en oud Winschotenaar Jean Pierre Rawie. Daarnaast werd een
optreden

verzorgd

door

een

delegatie

Groningse

dichteressen

uit

het

project

POETS!VROUWEN, bestaande uit Nina Werkman, Klaske Oenema, Esmé van den Boom en
Fieke Gosselaar. Op de middag kwamen ongeveer 60 bezoekers af. De middag werd
georganiseerd door Joost Oomen.
Schwob Leesclub Festival
De eerste Groningse aflevering van dit initiatief van het Nederlands Letterenfonds, i.s.m.
Boekhandel Van der Velde. Acht leesclubs bespraken op zondagmiddag 4 september een
achttal klassiekers uit de wereldliteratuur. Het betreft literatuur uit Europa, Afrika, Zuid- en
Noord-Amerika en schrijvers die in andere werelddelen tot de canon behoren zoals Clarice
Lispector en Chinua Achebe, vergeten schrijvers als Irmgard Keun, Maurice Leblanc en
Josepha Mendels, maar ook nooit eerder vertaalde auteurs zoals de Schwob-ontdekking
Yusuf Atilgan uit Turkije. De leesclubs werden geleid door diverse boekenambassadeurs,
zoals schrijvers, vertalers en recensenten.
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Het Beste Groninger Boek 2016
SLAG organiseert sinds 2009 de verkiezing van Het Beste Groninger Boek. De jury wisselt
elk jaar van samenstelling en bestond in 2016 uit: Eddy de Jonge (directeur Groninger
Archieven), Hub Hermans (emeritus hoogleraar Romaanse Talen en Culturen) en Jacqueline
Roelofs (manager bibliotheken bij Biblionet Groningen). Uit de 41 inzendingen nomineerde
de jury de volgende boeken:
Categorie fictie:
-

Wouter Godijn, De liefdesmachine (Atlas Contact)

-

Tonnus Oosterhoff, Op de rok van het universum (Bezige Bij)

-

Vamba Sherif, De zwarte Napoleon (De Geus)

-

Barbara Stok, Toch een geluk (Nijgh & Van Ditmar)

Categorie non-fictie:
-

De atlas van Beckering. Het Groninger landschap in de 18e eeuw. Martin Hillenga,
Reinder Reinders en Auke van der Woud (red.) (W Books)

-

Rudolf Agricola, Brieven, levens en lof van Petrarca tot Erasmus. Uit het Neolatijn
vertaald door Fokke Akkerman en Adrie van der Laan (Wereldbibliotheek)

-

Siemon Reker, Biografie van het Gronings. De taal van Groningen in 1001 stukken (In
Boekvorm)

-

Nanne Tepper, De kunst is mijn slagveld. Brieven 1993-2001. Ingeleid en samengesteld
door Nick ter Wal (Atlas Contact)

Op zondagmiddag 30 oktober maakte de jury in de Groninger Forum Bibliotheek de
winnende boeken bekend: Op de rok van het universum van Tonnus Oosterhoff (categorie
fictie) en Biografie van het Gronings van Siemon Reker (categorie non-fictie).
De verkiezing was tot nog toe een onderdeel van het literaire festival Het Grote Gebeuren.
Door de verkiezing op een aparte datum te laten plaatsvinden hebben we meer tijd en
aandacht kunnen besteden voor de prijs, de genomineerde schrijvers en hun boeken. Alle
genomineerden werden kort geïnterviewd door Daphne de Bruijn, in een talkshow-achtige
setting. Deze opzet is heel goed bevallen. Verder hebben we voor deze editie samenwerking
gezocht met het Dagblad van het Noorden, dat voorafgaand aan de verkiezing aandacht
heeft besteed aan de genomineerde auteurs.
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Grenzprozess / Grensproces (Bremen)
Tijdens Het Grote Gebeuren op 5 november was de voorstelling Grenzprozess / Grensproces te
zien, die door de jonge Groningse dichters Richard Nobbe en Philip Rozema samen met drie
jonge schrijvers uit Bremen – Eva Matz, Mariya Nikolova en Moritz Sörgel – werd gemaakt,
in samenwerking met globale° – Festival für grenzüberschreitende Literatur.
Auteur Erik Bindervoet en Czeslaw de Wijs, acteur en dramaturg, werden aangetrokken om
de jonge deelnemers te begeleiden bij het samenvoegen en op het toneel brengen van hun
teksten. De korte voorstelling was daags ervoor in première gegaan op het festival globale° in
Bremen en werd in Groningen tweemaal opgevoerd. Het elan en de poëtische wendbaarheid
van de jonge Nederlandse en Duitse dichters gaven een fijne energie aan het festival. SLAG
produceerde het project samen met globale°.
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Voor Buiten Noord
“Voor Buiten Noord” was het project van Kasper Peters, Stadsdichter van Groningen 20152016, waarin hij met collega-dichters uit Groningen en Drenthe op tournee ging door de rest
van Nederland.
In 2016 werden onder andere Groningen, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Stadskanaal
(Pagefestival 9/10 juli 2016), Assen, Breda, Tilburg, Eindhoven (3 april 2016), Hongerige
Wolf, Leeuwarden, Nijmegen en Emmen aangedaan. SLAG trad op als financieel penvoerder
van dit project, dat liep gedurende Peters’ stadsdichterschap (t/m januari 2017). Het project
werd mede ondersteund door de gemeenten Groningen, Oldambt en Assen.

Posters Voor Buiten Noord
De deelnemende dichters en muzikanten waren (onder meer): Rik Andreae, Melvin Bonnet,
Esmé van den Boom, Annemarieke Coenders, André Degen, Jan Glas, Fieke Gosselaar, Karel
ten Haaf, Bert Hadders, Jannes Heidinga, Tjitse Hofman, Hubert Klaver, Ruth Koops van ’t
Jagt, Renée Luth, Bill Mensema, Richard Nobbe, Arjen Nolles, Joost Oomen, Kasper Peters,
Rense Sinkgraven, Pauline Sparreboom, Leonieke Toering, Town of Saints, Leonie Veraar,
Jephta de Visser, Eva Waterbolk, Lilian Zielstra.
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3. Publieksbereik
In dit hoofdstuk presenteren wij de gegevens met betrekking tot het publieksbereik en de
publiekssamenstelling van de drie festivals en onze overige activiteiten in 2016, in
vergelijking met voorgaande jaren.
1. Aantallen bezoekers/deelnemers per activiteit

2016

2015

2014

2013

FESTIVALS
Het Grote Gebeuren
Dichters in de Prinsentuin
Poëziemarathon

400
2500
1910

550
2.120
1.080

490
2.000
1.285

350
2.158
900

PRIJZEN & STIPENDIA
Het Beste Groninger Boek
Stadsdichterverkiezing
Kees van der Hoefprijs

75
71

110
250
-

90
-

70
200
-

4.110

3.865

3.678

OVERIGE ACTIVITEITEN
Onthulling Wielewaal en Groenling
(16 maart 2016)
Ten Liefde
(Nacht van Kunst&Wetenschap, 4 juni 2016)
Het beste van de Groninger poëzie
(Bibliotheek Winschoten, 10 juni 2016)
Schwob (4 september 2016)
Grenzprozess/Grensproces
(Bremen 4 november 2016 en HGG 5
november 2016)
TOTAAL BEZOEKERS

55
149
60
20
115

5.355

Toelichting bezoekersaantallen:
Onze twee poëziefestivals trokken een recordaantal bezoekers. De bijzondere programmering, zoals de
uitreiking van de prestigieuze VSB Poëzieprijs tijdens de Poëziemarathon, het schitterende zomerweer
tijdens Dichters in de Prinsentuin en het intensievere gebruik van de sociale media hebben daar zeker
aan bijgedragen. De vermelde aantallen zijn gebaseerd op tellingen, en soms schattingen, van de
grotendeels vrij toegankelijke programma-onderdelen. De kaartverkoop voor Het Grote Gebeuren,
echter, kwam in 2016 langzaam op gang. De toch ruim 400 bezoekers waren er minder dan het jaar
ervoor, toen het festival een paar dagen van tevoren uitverkocht raakte. Dat dit nu niet gebeurde, doet
weer beseffen dat massale belangstelling voor een literair festival geen vanzelfsprekendheid is. Omdat
bijvoorbeeld lang onzeker was of topauteurs Daniel Kehlmann en Arnon Grunberg daadwerkelijk zou
komen, moesten we lange tijd een enigszins 'gespleten' publiciteit voeren. Een ervaring als deze
nemen we mee bij de voorbereiding van de volgende editie.
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2. Herkomst bezoekers

Stad en provincie Nederland overig
Groningen
Het Grote Gebeuren
Dichters in de Prinsentuin
Facebook

79%
53%
45%

21%
40%
37%

Buitenland
0%
7%
18%

Toelichting herkomst bezoekers:
SLAG had tot nu toe niet de middelen om consequent publieksonderzoek te doen. De percentages voor
de festivals zijn het resultaat van incidentele enquêtes onder de bezoekers van Dichters in de
Prinsentuin 2013 en Het Grote Gebeuren 2015.

3. Online bereik

2016

2015

2014

WEBSITES – unieke bezoekers/maand*
www.slaggroningen.nl
www.poeziemarathon.nl
www.dichtersindeprinsentuin.nl
www.hetgrotegebeuren.nl

2.760

2.206

1.794

onbekend

onbekend

onbekend

1.308
804

2.508
1.753

2.299
796

Totaal unieke bezoekers per jaar
Totaal bezoeken per jaar

58.456
107.993

36.156
56.496

29.844
71.688

2016

2015

2014

SOCIALE MEDIA - volgers**
Facebook: Literair Groningen
Facebook: Poëziemarathon
Facebook: Dichters in de Prinsentuin
Facebook: Het Grote Gebeuren
Twitter (totaal v.d. accounts)
Ontvangers nieuwsbrieven

600
267
2.878
537
969
1776

448
165
2.378
402
791
1.620

265
nvt
2.293
277
364
1.413

Totaal volgers sociale media

7.027

5.804

4.612
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Toelichting online bereik:
* De cijfers voor de individuele websites betreffen het gemiddelde aantal unieke bezoekers per maand.
Wegens afwijkende hosting voor www.poeziemarathon.nl, zijn daarover tot en met 2016 geen
gegevens beschikbaar; de totalen zijn dus exclusief die bezoekers.
** De cijfers betreffen het aantal volgers/ontvangers, genoteerd aan het einde van het betreffende jaar.
De Facebookpagina Literair Groningen is in 2014 gestart, die van de Poëziemarathon in december
2015.

4. Samenstelling online geïnteresseerden naar leeftijd en geslacht

Literair Groningen (bron: www.facebook.com/LiterairGroningen, 21 maart 2017):

Dichters in de Prinsentuin (bron: www.facebook.com/dichtersindeprinsentuin, 21 maart 2017):
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4. Bestuurlijke verantwoording 2016
4.1 Bestuursverslag
Het bestuur vergaderde in 2016 maandelijks, volgens een formele jaarplanning. Deze
planning werd enerzijds bepaald door de SLAG-beleidscyclus met als kern de drie festivals
en bijbehorende beslismomenten en anderzijds door de planning- & controlcyclus van de
subsidieverstrekkers.
Op 8 oktober vond de jaarlijkse ‘heidag’ van het bestuur plaats. Vooral de toekomst van
SLAG kwam daarin aan de orde in de zin van een aanscherping van het meerjarenbeleid ten
behoeve van de volgende cultuurplanperiode (2017-2020) en de planmatige aanpak op de
gekozen beleidsspeerpunten. Daarnaast is de toekomstige SLAG-organisatie een belangrijk
aandachtspunt. Aan de hand van een missie en een visie aangaande het letterenbeleid in de
stad en de provincie Groningen heeft het SLAG-bestuur, in nauwe samenspraak met de
medewerkers, inmiddels bepaald wat de meest geëigende organisatievorm is, zowel voor de
algemene directie van de stichting als voor de artistieke programmering en coördinatie van
de festivals en andere activiteiten. Met de gemeente Groningen zijn bovendien afspraken
gemaakt over een grotere rol en verantwoordelijkheid van SLAG bij de uitverkiezing en de
begeleiding van de Stadsdichter, met ingang van 2017.
Op 20 december 2016 kwam het bestuur bijeen met alle medewerkers/opdrachtnemers en
vrijwilligers. Deze eindejaarsbijeenkomst is inmiddels een goede traditie geworden, waarbij
samen in een informele sfeer wordt teruggekeken op het voorbije (kalender)jaar en wordt
geproost op een succesvol nieuw literair jaar.

4.2 Governance Code Cultuur
Het bestuur van SLAG acht de aanbevelingen van de Governance Code Cultuur van belang
en kiest ervoor de Code toe te passen op de schaal die de stichting heeft. SLAG is een kleine
organisatie met een bestuur, een zakelijk coördinator (beoogd directeur), een webredacteur,
festivalcoördinatoren en (grotendeels vrijwillige) redactieraden. SLAG kiest dan ook voor de
toepassing van het besturingsmodel “Bestuur-directie”. De daaruit voortvloeiende
verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden zijn belegd in de gewijzigde en vastgestelde
statuten van de stichting, alsmede in het daaraan gekoppelde bestuursreglement. De
gewijzigde statuten zijn in maart 2016 gepasseerd bij de notaris. Met het oog op de wijziging
van de functie van de zakelijk coördinator naar directeur in 2017, is in 2016 tevens een
directiereglement opgesteld.
Het bestuur werkt volgens een rooster van aftreden. De relevante nevenfuncties van de
bestuursleden staan vermeld in §1.2 van dit jaarverslag.
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4.3 Personeels- en beloningsbeleid
Het bestuur van SLAG hecht veel waarde aan een zorgvuldig personeelsbeleid, des te meer
omdat

het

beloningsbeleid

door

de

beperkte

structurele

middelen

allesbehalve

marktconform is te noemen, en daardoor soms zelfs roofbouw dreigt. De WOPT-verklaring
(door SLAG worden geen overeenkomsten aangegaan met beloningen hoger dan de norm
Wet Normering Topinkomens) melden we hier dan ook louter omdat het een verplichting
betreft.
Het volgende aantal mensen (hun namen zijn te vinden in §1.2) was voor SLAG werkzaam in
2016, vergeleken met voorgaande jaren:

Werknemers
(vast contract)
Werknemers
(tijdelijk contract)
Opdrachtnemers
(zzp/freelance)
Vrijwilligers
(structureel):
Vrijwilligers
(incidenteel):
Stagiaires

2016
1 (0,55 fte)

2015
1 (0,44 fte)

2014
0

2013
0

0

0

1 (0,44 fe)

8

6

4

2 (0,4 en 0,1
fte)
3

16

13

10

10

ca. 30

ca. 30

ca. 30

ca. 30

0

1

1

1

Toelichting: onder de opdrachtnemers worden hier alleen de mensen geteld die
organisatorische

werkzaamheden

verrichtten

voor

SLAG

(coördinatoren

en

projectmedewerkers), en dus niet de vele andere betrokken zzp’ers zoals vormgevers,
webbouwers en technici.
Personele bijzonderheden in 2016:


Zakelijk coördinator Rolien Scheffer kreeg met ingang van 1 januari 2016 een tijdelijke
uitbreiding met 4 uur van haar vaste aanstelling van 16 uur per week, in verband met de
extra werklast rond de subsidieaanvragen voor de cultuurplanperiode 2017-2020.



Bij de invulling van de vacature voor de coördinator van Het Grote Gebeuren 2016 werd
conform statuten en bestuursreglement gewerkt met het door het bestuur vastgestelde
specifieke functieprofiel en een selectieprocedure met zowel interne als externe
kandidaten. Rudi Kamminga, voorheen programmeur bij het Grand Theatre in
Groningen, kreeg als meest geschikte kandidaat de opdracht.
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4.4 Financiën
Financieel was het voor SLAG een jaar zonder verrassingen. De Jaarrekening 2016 (als
separaat document bijgevoegd) wijkt weinig af van de begroting en laat een zeer bescheiden
positief resultaat zien, dat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Biblionet Groningen
(het netwerk van bibliotheken in

de

provincie Groningen)

verrichtte wederom

dienstverlening bij de financiële administratie van SLAG.
Stichting Literaire Activiteiten Groningen ontving in de periode 2013-2016 structurele
subsidie van de gemeente Groningen en van de provincie Groningen. Het Nederlands
Letterenfonds ondersteunde onze festivals bovendien jaarlijks met incidentele bijdragen.
Daarnaast is de stichting afhankelijk van ondersteuning door derden. SLAG is succesvol in
het werven van particuliere bijdragen en overige eigen inkomsten: 27% van de totale baten in
2016 (37% in verhouding tot de ontvangen subsidies) bestaat uit directe opbrengsten en
financiële bijdragen van (cultuur)fondsen en andere private partijen.
De inkomsten uit entreegelden van SLAG zijn bescheiden omdat de grootste activiteiten, de
poëziefestivals Dichters in de Prinsentuin en de Poëziemarathon, grotendeels gratis
toegankelijk zijn. Het laagdrempelig aanbieden van poëzie aan nieuwe bezoekers is een van
de speerpunten. Deze opzet is zeker voor de Prinsentuin succesvol gebleken. Wel wordt voor
de avondprogrammering entree geheven. De dalende trend in de verkoopcijfers van de
jaarlijkse Prinsentuinfestivalbloemlezing werd in 2016 voor het eerst doorbroken. Toch
beraden we ons op nieuwe manieren om ‘nieuwkomende’ dichters redactionele begeleiding
en een professionele publicatie te bieden.
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Tot slot: op weg naar 2017-2020
De drie festivals – Poëziemarathon, Dichters in de Prinsentuin en Het Grote Gebeuren – en
de online literaire agenda blijven de kernactiviteiten van Stichting Literaire Activiteiten
Groningen. Daarnaast blijven we jaarlijks de prijs voor Het Beste Groninger Boek uitreiken,
en tweejaarlijks de Kees van der Hoefprijs voor bijzondere verdiensten voor de Groninger
Letteren. SLAG vervult met al deze activiteiten de rol van onpartijdig platform dat kansen
creëert voor de gehele literaire sector in stad en provincie. Doel is continuïteit en kwaliteit te
blijven bieden, met altijd oog voor vernieuwing om de literatuur in Groningen steeds weer
een impuls te geven.
Met de eervolle benoeming, door de gemeente en de provincie Groningen, tot Cultuurpijler
voor de Letteren, krijgt SLAG er met ingang van 2017 een belangrijke verantwoordelijkheid
bij. Bij de keuze voor het ontwikkelen, ondersteunen en/of uitvoeren van nieuwe activiteiten
in de komende jaren gaan wij uit van de visie en uitgangspunten zoals die staan beschreven
in ons Beleidsplan 2017-2020 en in de aanvullende Visie Cultuurpijler Letteren 2017-2020. We
willen onze aandacht in het bijzonder toespitsen op de volgende beleidsdoelen:
talentontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid, interdisciplinaire samenwerking en
internationalisering.

Waar staan we in 2021?
Over vier jaar heeft Stichting Literaire Activiteiten Groningen zich ontwikkeld tot een
professionele culturele organisatie, die draait op een stabiel en compact team van
medewerkers, met daaromheen een flexibele maar niet minder toegewijde kring van
opdrachtnemers en vrijwilligers.
Dankzij de voltooiing van die professionaliseringsslag, hebben we aan het eind van 2020:


de bezoekersaantallen van de festivals en van de online literaire agenda van Groningen
geconsolideerd en waar mogelijk vergroot;



een nieuwe generatie Gronings literair talent kansen geboden zich verder te ontwikkelen
door middel van uitdagende schrijfopdrachten en interdisciplinaire co-producties;



een indrukwekkende lijst buitenlandse gastauteurs om op terug te blikken;



als Cultuurpijler Letteren bijgedragen aan de versteviging van de culturele
basisinfrastructuur van Groningen, o.a. door samen met de andere Cultuurpijlers
kleinere instellingen en individuele makers advies en ondersteuning te bieden, en door
mee te werken aan regionale samenwerkingsverbanden als We The North en de
blijvende lobby in Den Haag;



de maatschappelijke impact van literatuur vergroot door het samenleesproject van The
Reader Organisation naar Groningen te halen.
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