
 

 

 
 

Nieuwsbrief maart 2019 – Jaargang 26, nummer 1 
 
Vooraankondiging Najaarsbijeenkomst op 4 mei 2019 
 
Op zaterdagmiddag 4 mei 2019 vindt de najaarsbijeenkomst van het E. du Perron 
Genootschap plaats.  
Locatie:  Meermanno museum te Den Haag, Prinsessegracht 30, 2514 AP Den Haag 
 
Programma 
Vanaf 13.30 uur ontvangst 
14.00 uur  Jaarvergadering: zie agenda hieronder 
 
14.45 uur Frank Okker – E. du Perron en de Indische damesbelletrie 

Wat waren Du Perrons ideeën over de schrijfsters van Indische Letterkunde, zoals  Madelon 
Székely-Lulofs en Vicky Baum? 
 
Pauze 
 
15.45 uur   Rob Luckerhof – Het schrijverscongres in Parijs in 1935 
In 1935 werd in Parijs een schrijverscongres gehouden ter verdediging van de cultuur. Du 
Perron was hierbij nauw betrokken. 
 
16.15 uur  – Borrel tot ca. 17:00 uur 
 
Wij willen graag van te voren weten hoeveel mensen er komen. Opgeven graag vòòr 27 april 
bij Petra Mars via info@edpg.nl  en u mag natuurlijk iemand meenemen!  
 
Agenda jaarvergadering 

1. Opening 
2. Mededelingen  
3. Notulen Algemene ledenvergadering 14  april 2018  
4. Jaarverslag 2018 van de voorzitter 
5. Financieel jaarverslag 2018; begroting 2020; Voorstel contributieverhoging per 

2020 [zie bijlage] 
6. Bestuurssamenstelling: Cok de Zwart  en John Soedirman worden door het bestuur 

voorgedragen als algemeen bestuurslid. 
Petra Mars en René Verschuur  zijn herbenoembaar;  

7. Wat verder ter tafel komt  
8.  Rondvraag  en Sluiting  

 
 

Korte impressie najaarsbijeenkomst op zaterdag 3 november 2018 
 

Op zaterdag 3 november was het E. du Perron Genootschap (voor de vierde keer sinds 21 
april 2012 te gast bij het Instituut Blankestijn.  

De bibliotheek van het Instituut is een goed geoutilleerde ruimte, uitermate geschikt voor 
de bijeenkomst van een klein gezelschap.  
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Eerst hield Dorian Cumps, wetenschappelijk hoofddocent aan de Sorbonne, een lezing over 
F. Bordewijk en E. du Perron. Zij hebben elkaar nooit ontmoet, maar op grond van de 
weinige gegevens die beschikbaar zijn over hun reacties op elkaars werk wist Dorian 
Cumps een diepgravende vergelijking te maken tussen beide schrijvers, speciaal 
betreffende hun poëticale standpunten.  

 

 

 

 
Hierna gaf Kees Snoek, collega van Dorian Cumps aan de Sorbonne, een lezing over lust en 
liefde bij Du Perron, waarin zijn verhouding tot zijn tweede vrouw Elisabeth de Roos (de 
‘Ene’ die hij altijd had gezocht) centraal stond 

Het was een mooie middag, die werd besloten met een borrel, waarbij de wijn fonkelde in 
de glazen met het logo van het Instituut Blankestijn. Directeur Frans van Heijningen 
besloot de middag met een korte toespraak over de educatieve opzet van het instituut. 

 

Mededelingen van het bestuur  

- Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de collectie boeken van Hans 
Beynon. Daarnaast heeft onlangs een ander lid van het Genootschap, dhr Wagner, zijn 
boeken ook nagelaten aan ons Genootschap. Wij willen deze boeken aanbieden aan de 
leden van het Genootschap, de prijzen staan er achter genoteerd. Zie pagina 3 van deze 
nieuwsbrief voor meer informatie. 
-  De contributiebrief voor 2019 is inmiddels aan alle leden gestuurd, we hopen dat u zo 
snel mogelijk uw contributie wilt voldoen. 
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Vooraankondiging Najaarsbijeenkomst: excursie naar Brussel op zaterdag en 
zondag 19 en 20 oktober 2019 
Het bestuur heeft het voornemen om de najaarsbijeenkomst op zaterdag en zondag 19 en 
20 oktober in Brussel te houden. Naast een lezing wil het bestuur ook een wandeling door 
Brussel langs memorabele plaatsen organiseren. 
Reis en verblijf zijn voor eigen rekening. 
Graag willen wij van tevoren weten of er onder de leden belangstelling is voor een 
uitstapje naar Brussel. Wilt u dit doorgeven aan info@edpg.nl 

 
  E. du Perronprijs: uitreiking op 16 april 2018 

De schrijvers Jan Leyers, Ilja Leonard Pfeijffer en Jolande Withuis zijn genomineerd voor de 
E. du Perronprijs 2018. De prijs wordt toegekend aan schrijvers, kunstenaars of instellingen 
die met een cultuuruiting in brede zin een bijdrage leveren aan een inclusieve 
samenleving. De uitreiking vindt plaats op dinsdagavond 16 april in de Glazen Zaal in de 
LocHal in Tilburg. Gloria Wekker zal de achtste E. du Perronlezing voor haar rekening 
nemen. 
http://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/nominaties-e-du-perronprijs/ 
 
 

Bestellijst boeken uit nalatenschappen van oud-leden van het EDPG 
Bij deze nieuwsbrief treft u een lijst met boeken uit de nalatenschappen van onze oud-
leden, de heren Beynon en Wagner. U kunt één of meerdere boeken bestellen. De 
opbrengst van deze boeken komt ten goede aan de post “Bijzondere Programma’s”. 
 
U kunt de boeken ophalen op de Jaarvergadering van 4 mei a.s. in Den Haag. Als u niet in 
de gelegenheid bent om op 4 mei te komen dan kunt u de boeken ook ophalen bij René 
Verschuur in Den Haag, bij Arthur van Schendel in Amsterdam of bij Petra Mars in Almere. 
 Wilt u één of meerdere boeken bestellen? Stuur een mail met het nummer en de titel van 
het gewenste boek of boeken naar info@edpg.nl. En geeft u dan aan waar u de boeken zou 
willen ophalen. 
 
 

Nieuws op onze Facebookpagina 
In onze Facebookgroep delen ca. 111 leden verschillende nieuwtjes, anecdotes of andere 
wetenswaardigheden met elkaar.  Hieronder een paar voorbeelden: 

 

5 oktober 2018 
Kenden jullie deze al? MatchBoox 'Kunst in Bergen (N.-H.)', vier 'luciferdoosjes', waarbij in het 
doosje 'Literatuur in Bergen' kort aandacht wordt besteed aan du Perron? En, ja er zit ook een 
plattegrondje bij. 
Tekeningen: Elisa Pesapane, tekst: Bob Polak, vormgeving: Yolanda Huntelaar. 
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https://www.facebook.com/elisa.pesapane?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDdNqy4uVoxLMCRaAHMSDsLc9o4KO1tlLQTdhAqpk_YCCCGY_PM63cOrest4kWRyhFUvEEeNkI2IXgj&dti=111246218886160&hc_location=group
https://www.facebook.com/bob.polak1?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBIm8QD8UhiKVcjXJPdmmy6Ng5BT1mhxz_tZFu0SKuTICx38k06MfYksUTCFNa2pc8h2pArIMHscCPL&dti=111246218886160&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003399713200&fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARApTBT-utfIC1lDNr3ldKrTQwyc_i4WPDpA3Oo7XvVtIfLQb1NJWKBSjVEGp7SQIjtH1qJowpWiSD4_&dti=111246218886160&hc_location=group
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11 december 2018 
 

Eddy du Perron komt uitvoerig aan bod in dit mooie filmpje van Sylvia Willink 
https://youtu.be/E2d2LYiBm7Y  over Carel Willink (Vanaf de 11e minuut ongeveer). 

 
9 januari  2019 

Op de Facebookpagina van het Letterenhuis 

Een tijdje geleden verwierven we meer dan 100 brieven die de Nederlandse schrijver Edgard du 
Perron tussen 1927 en 1932 schreef aan de Vlaamse dichter Gaston Burssens. De onderwerpen zijn 
in de eerste plaats Paul van Ostaijen en de jonge generatie Vlaamse avant-gardisten. Momenteel 
worden de brieven allemaal ingescand zodat ze vanaf volgende week beschikbaar zijn via onze 
databank en op de website van e.duperron.nl. 

 
 

 
 
 
 
 
. 
 

 

https://youtu.be/E2d2LYiBm7Y
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https://www.facebook.com/Letterenhuis/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARCjNjwpna8p6reMBz5M5P_4cpWQeNsc1vrdgHWnb2wJLqD6SxwAIEO_Z63X8e7lj1FuWOEGBa8DG-tD&hc_ref=ARR8MPj2vYWgwG_xv5WAUBcX9CMCJILQH2q01pSV-cyPKr8sa8Gjt3dSOwZAZVBl5TM&fref=nf&hc_location=group

