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Zojuist verschenen:
Cahiers voor een Lezer nr 44 (december 2016, 32 p., met ills., € 10,- incl. verzendkosten)
bevat de volgende bijdrage:
Van Bellevue tot Bergen: de briefwisseling Eddy du Perron – Bep de Roos, keuze en
commentaar Kees Snoek p. 3 – 32.
Na een verlovingstijd die Du Perron veel te lang had geduurd was hij op 17 mei 1932
eindelijk met Elisabeth (‘Bep’) de Roos in de echt verbonden. Dit gebeurde in het stadhuis
van Voorburg, in aanwezigheid van getuigen en naaste familieleden. In plaats van een
receptie ontvingen vrienden en kennissen een kaart met de tekst: ‘Elisabeth de Roos en E.
du Perron geven hierbij kennis van hun huwelijk en vertrek naar het buitenland’. Dat
vertrek was niet meteen: pas in augustus 1932 vond het stel een appartement in Bellevue,
ten zuiden van Parijs, maar de verhuizing, of liever de twee verhuizingen, vergden de
nodige voorbereidingen.
Dit tweede deel van de briefwisseling tussen Eddy du Perron en Bep de Roos start met
passages uit hun brieven over deze verhuizing en volgt het echtpaar gedurende hun
verblijf in Parijs (1932-1936), hun vertrek naar en verblijf in Indië (1936-1939) en tot slot
de terugkeer in Nederland, in Bergen.
Het eerste deel van deze briefwisseling tussen Du Perron en Bep de Roos is opgenomen in
Cahiers voor een lezer nr. 40: ‘Van hofmakerij tot huwelijk”. Dit is een selectie van de
brieven vanaf hun kennismaking tot aan het huwelijk. Van dit nummer zijn nog slechts een
paar exemplaren te bestellen.

Het E. du Perron Genootschap (EDPG)
wil de belangstelling voor leven en werk van de schrijver, essayist en polemist E. du Perron (18991940) stimuleren. Het doet dat via de website www.edpg.nl, door het uitgeven van Cahiers voor een
Lezer, een periodiek dat ten minste tweemaal per jaar verschijnt, en door het organiseren van
excursies en van lezingen door onderzoekers en andere belangstellenden. In een eenvoudige
Nieuwsbrief worden meer zakelijke berichten bekend gemaakt en er worden regelmatig nieuwe,
relevante publicaties gesignaleerd. Incidenteel verschijnen er bibliofiele uitgaven.
Het genootschap is in 1994 opgericht door een aantal bewonderaars van de persoon en het werk
van Du Perron. Het bestuur wordt gevormd door Manu van der Aa, Arthur van Schendel
(penningmeester), Petra Mars (secretaris) en Kees Snoek (voorzitter). Het lidmaatschap kost €35,per jaar. Voor inlichtingen en aanmelding kan men zich wenden tot het secretariaat: Kruisstraat 18,
1353 AN Almere, info@edpg.nl.

