Nieuwsbrief 2021 – Jaargang 28, nummer 2
Vooraankondiging Algemene Leden vergadering
en Najaarsbijeenkomst
op zaterdag 6 november 2021 om 14.00 uur
Locatie: Huis van het Boek (Meermanno)
Prinsessengracht 30-31 Den Haag

Programma
13.30 uur - Ontvangst
14.00 uur - Algemene Ledenvergadering E. Du Perron Genootschap
Bijlagen: agenda en stukken
14.30 uur - Lezing van Daniel Cunin
Over Franse schrijvers (Max Jacob, André Salmon en vooral Blaise
Cendrars) en Du Perrons ontmoetingen met hen en reacties op
hun werk en persoon in zijn eerste tijd in Parijs, c.q. Montmartre

15.15 uur - Pauze
15.30 uur - Lezing van Graa Boomsma
‘Bert Schierbeek: verzet, vent én vorm; overpeinzingen over Vijftiger
Schierbeek en Forum-man Du Perron’

16.15 uur - Borrel
Wilt u zich van tevoren aanmelden?
Dit kan door een mail te sturen naar: info@edpg.nl

Mededelingen van het bestuur
 Betje Du Perron – Faber, weduwe van Alain du Perron, is begin juni 2021
overleden op 75-jarige leeftijd.
 Op 1 juli 2021 overleed Hans Voorhoeve, weduwe van Paul Voorhoeve
(oud- voorzitter van het EDPG) op 94-jarige leeftijd. Paul en Hans waren
sinds de oprichting lid van het genootschap.
 Er zijn nog een paar leden die de contributie nog niet hebben betaald. We
vragen hen bij deze om dit z.s.m. te doen.
 Op 18 september jl. is de website https://multatuli.online/ onthuld. Het
Multatuli Genootschap/Stichting Multatuli Huis wil de belangstelling voor
deze schrijver en denker levend houden door op multatuli.online zijn
volledige werk en correspondentie en alle documenten (zoals teksten,
afbeeldingen, archivalia) die op hem betrekking hebben digitaal en in
samenhang te publiceren.
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Voorjaarsbijeenkomst 15 mei via ZOOM
Onze eerste online bijeenkomst via ZOOM was een groot succes!
Er waren 38 deelnemers aangehaakt, waarvan zo’n 22 leden en 16 andere
geinteresseerden. We kregen leuke reacties van mensen die vertelden dat ze
hadden genoten van de discussie tussen Kees Snoek, Dik van der Meulen en Tom
Phijffer en van de lezing door Kees Snoek, maar ook van de muziek door pianist
Pieter Klop.

De teksten van de lezingen heeft u al kunnen lezen in het Cahiers 53, maar via
onderstaande link kunt u de bijeenkomst zelf bekijken:
https://drive.google.com/file/d/1VDKSNwnI6kUpnUbis1YHWRnimtKCMHZl/view?u
sp=sharing
Tom Phijffer schreef een column over de bijeenkomst:
https://www.mdnl.nl/?column=spreken-over-eddy-du-perron-en-multatuli
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Publicaties

Sjahrir – Wissel op de toekomst
Brieven van de Indonesische nationalist aan zijn geliefde in Holland
Kees Snoek
In de dekolonisatie van Indonesië (1945–1949) was een belangrijke rol weggelegd
voor Soetan Sjahrir, die in 1945 werd uitgeroepen tot premier van de Republiek
Indonesië. Al op de middelbare school in Bandoeng ontwikkelde hij zich tot
Indonesisch nationalist, waarna hij eind jaren twintig de Hollandse Maria
Duchâteau ontmoette toen hij in Amsterdam studeerde. Maria werd Sjahrirs
geliefde en strijdkameraad voor een vrij Indonesië. Niet veel later volgde zij hem
naar Indië, waar hij een politieke partij zou opzetten, maar ze werd teruggestuurd
door het koloniale gouvernement. Ondanks hun in 1936 gesloten huwelijk, zagen zij
elkaar pas weer in 1947. Wie waren Sjahrir en Duchâteau? En wat dreef hen in hun
strijd voor een onafhankelijk Indonesië? Kees Snoek schreef een biografische schets
van Sjahrir, die zijn selectie uit de vele brieven die de geliefden naar elkaar
schreven vergezelt.
Rasit Elibol - De nieuwe koloniale leeslijst
In de zomer verscheen de essaybundel ‘De nieuwe koloniale leeslijst’,
samengesteld door Rasit Elibol. Gloria Wekker gaat in op ‘Het land van herkomst’.
En ook de roman ‘Buiten het gareel’ van Soewarsih Djojopoespito komt in de
essaybundel aan de orde. Aan het ontstaan van deze roman heeft Du Perron in
belangrijke mate bijgedragen.
Literaire weblog Tzum over Du Perron en A. Roland Holst
Hieronder een link naar een reportage over de vriendschap tussen Du Perron en
Adriaan Roland Holst
https://www.tzum.info/2021/05/reportage-wat-was-is-geweest-e-du-perron-en-aroland-holst-in-bergen/
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Weblog Flandres-Hollande van Daniel Cunin
Kent u deze weblog van Daniel Cunin al? Hieronder twee links over Eddy du Perron
en twee Franse schrijvers.
http://flandres-hollande.hautetfort.com/archive/2021/01/12/max-jacob-reponsedu-berger-a-la-bergere-6290281.html

Max Jacob : réponse du berger à la bergère flandres-hollande
Max Jacob dessinateur . Mais revenons à l’étude rédigée en
néerlandais ayant trait aux hommes de lettres qui aiment se livrer au
dessin – pareille réflexion intéresse d’autant plus Du Perron qu’il a luimême commis, en plus de portraits de proches, des dessins pour le
moins érotiques (voir Un chiffre ci-dessous) –, laquelle, lorsqu’elle
s’arrête sur des écrivains ...
flandres-hollande.hautetfort.com

http://flandres-hollande.hautetfort.com/archive/2021/01/07/eddy-du-perron-etvalery-larbaud-6289145.html

À la rencontre de Valery Larbaud - flandreshollande
Eddy du Perron à propos de l’auteur. des Poésies de A. O.
Barnabooth. Une histoire comme Barnabooth m’impressionne. Ce
n’est plus de la littérature seule, il y a un homme là qui vous parle.
J’aurais vu Valéry Larbaud dix fois et il m’aimerait beaucoup que je
n’aurais pas tiré autant de lui que me donne son livre qui me coûte
quelques francs.
flandres-hollande.hautetfort.com
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