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Beste Anton Scheepstra, beste aanwezigen, 

Afgelopen woensdag overleed Kees van der Hoef, vooraanstaand schrijver, dichter, 

recensent, bloemlezer, zanger en gedurende decennia een markant Groninger, een 

persoonlijkheid die het stadsleven kleurde. Op woensdag 3 januari werd hij 83 jaar – 

de dag waarop SLAG, de Stichting Literaire Activiteiten Groningen, bekendmaakte 

dat zij de Kees van der Hoefprijs 2018 toekende aan Anton Scheepstra, al meer dan 

25 jaar de drijvende kracht achter Uitgeverij Passage. Die dag ging Anton bij Kees op 

bezoek om hem met zijn verjaardag te feliciteren – en Kees wenste Anton geluk met 

zijn welverdiende onderscheiding. Kees zou dat hier vandaag graag nog eens hebben 

gedaan, maar zo heeft het niet mogen zijn. Groningen moest afscheid nemen van een 

gedreven en inspirerend kunstenaar, die in onze herinnering zal voortleven. 

Het was toenmalig wethouder Jaap Dijkstra die op 3 januari 2008 de eerste Kees van 

der Hoefprijs uitreikte – aan Kees van der Hoef. De wethouder drukte zich dichterlijk 

uit en noemde Kees van der Hoef de Groningse regenboog van het dansende neonlicht op 

de natte stenen in ons stadshart. Oftewel: Een Stadjer om van te houden en trots op te zijn. 

Hij prees niet alleen Kees’ humor, hang naar vrolijkheid, een beetje gein en interesse 

in zijn medemens, maar ook zijn grote literaire kennis en kennis van de geschiedenis 

van Groningen. Al die kwaliteiten komen volop aan het licht in de documentaire film 

Kees, die Buddy Hermans presenteerde toen Kees tachtig werd – een hommage vol 

rock and roll en poëzie. Herman Sandman noemde Kees de man die er altijd was en 

typeerde hem als een van de grondleggers van het culturele leven in de Martinistad. Met 

enige weemoed denk ik terug aan Literair Café AaBC, aan de Reitemakersrijge, waar 

ik Kees voor de eerste keer ontmoette – rood pluche en schemerlampjes. 

Het is de bedoeling Kees van der Hoef binnenkort te gedenken, herinneren en eren in 

een afzonderlijke bijeenkomst. Voor nu mag ik even dat beeld van de grondlegger 

vasthouden – want grondleggers wensen dat er op hun initiatieven en prestaties 

wordt voortgebouwd. Zo kom ik bij Anton Scheepstra, die zich een geheel eigen plek 

in de Groninger cultuur, en daarbuiten, heeft verworven. Dezer dagen zag u hem 

nog in het nieuws tijdens de Eerste Groninger Boekenborrel, waar de flyer Groningen 

Boekenstad ten doop werd gehouden. De Kees van der Hoefprijs wordt tweejaarlijks 

uitgereikt aan een persoon of instelling die veel heeft betekend voor het literaire 



klimaat in de stad Groningen. In 2008 was dat Kees van der Hoef, na hem werden 

Tsead Bruinja, Coen Peppelenbos, Marleen Vermooten en de Stichting Poëziepaleis 

gelauwerd. Het juryberaad nam niet veel tijd, dit keer, en de jury was unaniem. De 

vorige winnaar van de prijs, Inge Kappert van de Stichting Poëziepaleis, en Lilian 

Zielstra, onze bevlogen stadsdichter, met steun van Rob Pronk als secretaris, zaten in 

die jury, waarvan ik namens SLAG voorzitter mocht zijn. Na het juryberaad heb ik 

Anton gebeld met de vraag of hij de onderscheiding wilde aanvaarden – en dat deed 

hij vereerd en met genoegen. 

Uitgeverij Passage vierde in 2016 haar 25-jarig bestaan. Bij die gelegenheid maakten 

de auteurs, fotografen en vormgevers van de uitgeverij een gedenktijdschrift in 

boekvorm, PSSG, dat tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Silo aan de Achterweg 

aan Anton werd aangeboden en een week later bij boekhandel Van der Velde aan het 

Akerkhof aan het publiek werd gepresenteerd. PSSG toonde overtuigend aan wat 

Anton Scheepstra heeft gepresteerd: hij bouwde een huis voor heel veel talentvolle 

auteurs in Noord-Nederland en ver daarbuiten en hij drukte zijn stempel op tal van 

activiteiten in het culturele en letterkundige leven in de stad Groningen en in Noord-

Nederland. Zo was hij voorzitter van de Stichting Poëziemarathon, bestuurslid van 

Dichters in de Prinsentuin en redactielid van Letter & Stad, drie stichtingen die zich 

in 2009 verenigden in de Stichting Literaire Activiteiten Groningen, waarvan Anton 

ook weer enige tijd bestuurslid was. 

Anton Scheepstra studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen Nederlandse taal- en 

letterkunde, en studeerde af op de receptie van het werk van Willem Brakman. Hij 

was docent Nederlands aan de Laboratoriumschool in Leeuwarden, nu onderdeel 

van het Friesland College, en daarna coördinator van de Schrijversschool van het 

Kunstencentrum in Groningen. In 1991 richtte hij Uitgeverij Passage op. De verleiding 

van Groningen was de veelzeggende titel van zijn eerste uitgave, een kroegenboek 

van Remco in ’t Hof, dat ook landelijk veel aandacht trok. Het tweede boek was een 

roman en het derde een dichtbundel – waarmee het brede profiel van de uitgeverij 

van meet af aan gestalte kreeg. 

Anton is gefascineerd door boeken – niet alleen door de inhoud ervan, maar ook 

door de vorm waarin zij verschijnen. Hij leest kritisch mee met zijn auteurs, geeft 

commentaar en goede raad, en begeleidt het publicatieproces vervolgens uitermate 

consciëntieus. Het moment suprême is daar wanneer hij zijn vlijmscherpe mesje 

tevoorschijn haalt om de eerste doos open te maken – voorzichtig, om het bovenop 

liggende eerste exemplaar niet te beschadigen. Als hij dat eerste exemplaar omhoog 



houdt om het te laten zien, is hij net zo trots als zijn auteur. Voorwaar, geen geringe 

prestatie – en dat al zo vaak herhaald, meer dan 25 jaar lang. 

De kracht van de herhaling is gelijk aan een spastische paling, dichtte Kees van der Hoef 

ooit. Vandaar dat vorige laureaten werden verblijd met een pond paling. Maar op 

aanraden van de jury heeft het bestuur van de Stichting Literaire Activiteiten 

Groningen, dat de prijs toekent, besloten het met ingang van dit jaar anders te doen: 

de paling is overdrachtelijk geworden, en voor Anton Scheepstra een permanent 

aandenken. Beeldhouwer Heleen Kater uit Burum in Friesland schiep een fraaie 

creatie van een man die – om het maar zo uit te drukken – paling spreekt. De 

palingen komen hem als woorden uit de mond. 

Het verheugt me buitengewoon om Anton Scheepstra te mogen bedanken voor alles 

wat hij voor de cultuur en de letteren in de stad Groningen en daarbuiten heeft 

gedaan – en hem dit beeld te overhandigen, als blijk van grote waardering, in de 

hoop dat het een speciale plaats bij hem thuis of in zijn kantoor zal krijgen, en dat het 

voor hem, op deze bijzondere dag, ook een blijvende herinnering aan zijn vriend 

Kees van der Hoef zal zijn. Anton, van harte gefeliciteerd. 

 

Anton Brand / Groningen, 9 maart 2018  


