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Vooraankondiging Voorjaarsbijeenkomst op zaterdag 28 maart 2020
Samen met het C. Buddingh’ Genootschap wordt op deze zaterdag een speciale
bijeenkomst gehouden in het Dordrechts Museum. Er is in het museum een kleine
tentoonstelling te bezichtigen van tekeningen en etsen o.a. door Jaap Schlee (19482016), waarin Paul Léautaud en anderen figureren.
Programma
13.30 uur - Ontvangst
14.00 uur - Algemene Ledenvergadering Du Perron Genootschap
De agenda en stukken ontvangt u begin maart
14.30 uur - Lezing Wim Huijser over C. Buddingh’- Paul Léautaud
15.15 uur - Pauze
15.45 uur - Lezing Kees Snoek over de receptie van Du Perron door C. Buddingh’
16.30 uur - Borrel
Aanmelding graag z.s.m. via info@edpg.nl bij Petra Mars.
Locatie: Dordrechts Museum, Museumstraat 40, 3311 XP Dordrecht
Neemt u uw museumjaarkaart mee?
Vanaf NS-station Dordrecht neemt u de QBuzz bus: één halte naar ‘Centrum
Dordrecht’. Vanaf de bushalte is het ca. 7 minuten wandelen naar het museum. Zie
9292.nl voor actuele vertrektijden. Een andere optie is het Hop-on-hop-off-treintje.
Zelf wandelen: het museum is in een wandeling van ca. 15 minuten te bereiken.

Korte impressie bijeenkomst in Beersel en Brussel 19 en 20 oktober
Op zatermiddag 19 oktober verzamelde zich een select gezelschap in het pittoreske
huis van schrijver Herman Teirlinck aan de rand van de dorpskom van Beersel.
Teirlinck was één van de meest veelzijdige culturele figuren uit de vorige eeuw. Zijn
huis kreeg in 2017, 50 jaar na zijn overlijden, een nieuwe bestemming: een
ontmoetingsplek voor schrijvers, artiesten, lezers en wandelaars.
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In het huis werd eerst door Kees Snoek een voordracht gehouden over Het land
van herkomst en Du Perrons debat over identiteit met Malraux. Vervolgens
vertelde Manu van der Aa uitgebreid over de geschiedenis en de literaire
activiteiten rond de Passage de Hubert in Brussel en meer in het bijzonder over de
Taverne du Passage. In dit restaurant stond nl. de volgende dag de lunch op het
programma van het Genootschap.

Na de twee interessante lezingen
konden de aanwezigen het huis en de
tuin van Herman Teirlinck
bezichtigen, waarna men gezamenlijk
terug liep naar het dorpsplein van
Beersel, voor het gezamenlijke diner
in restaurant de 3 Fonteinen.

De volgende dag ontmoette het gezelschap elkaar weer in de sfeervolle Taverne du
passage voor de lunch, waar door de meesten genoten werd van de specialiteit van
het huis, nl. de wereldberoemde garnalenkroketten. Vervolgens toog het enigszins
uitgedunde gezelschap door de regen naar de wijk Elsene waar men onder leiding
van Kees Snoek wandelde langs de vele plekken waar Du Perron zijn sporen heeft
achtergelaten.

© Foto’s zijn van: Hans Ruijgers, Manu van de Aa en Petra Mars
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Mededelingen van het bestuur
 Op de Ledenvergadering van 4 mei 2019 is besloten om de contributie
m.i.v. 2020 te verhogen naar €39,00 per jaar. De prijzen voor de Cahiers,
losse nummers en een abonnement (2 nummers), gaan ook omhoog, naar
respectievelijk €12,00 en €22,00.
 Bij deze nieuwsbrief vindt u de contributiebrief 2020. Wilt u de contributie
z.s.m. voldoen?
.
E. du Perronprijs 2019
Op dit moment is nog niet bekend wie de genomineerden zijn voor de E. du
Perronprijs 2019. Zodra deze bekend zijn en ook als wij weten wanneer de uitreiking
plaatsvindt, onvangt u van ons bericht per e-mail.
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