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E. du Perron en Multatuli
Voorjaarsbijeenkomst op zaterdag 15 mei 2021 om 14.00 uur
via Zoom
De eerste digitale bijeenkomst van het E. du Perrongenootschap
Georganiseerd i.s.m. het Torpedotheater in Amsterdam
Programma
13.45 uur
14.00 uur

14.45 uur
15.00 uur
15.30 uur

Inloop en ontvangst
Thema: “Het debat over Multatuli en de zaak van Lebak door de
ogen van E. du Perron en enkele anderen”
Met Dik van der Meulen, Tom Phijffer en Kees Snoek
Pauze
Lezing van Kees Snoek over de contemporaine reacties op de boeken
van Du Perron en Saks over Multatuli
Einde

Online bijeenkomst via Zoom:
Enkele dagen voor de lezing ontvangt u de link waarmee u de bijeenkomst via het
programma Zoom kunt bijwonen. Het is alvast handig om Zoom te installeren op
uw computer, laptop of tablet. Zie de meegestuurde instructie.
Wilt u zich wel van tevoren aanmelden?
Dit kan door een mail te sturen naar: info@edpg.nl
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Mededelingen van het bestuur
 De jaarvergadering zal dit jaar plaatsvinden in het najaar van 2021. Waar en
wanneer precies hangt nog even af van de dan geldende maatregelen.
Volgens het Burgerlijk Wetboekartikel 300 lid 1 mag een vereniging of
stichting de jaarvergadering 6 maanden uitstellen:
“Besturen van verenigingen, stichtingen en coöperaties kunnen de termijn
voor het opstellen van een jaarverslag en een financieel overzicht over het
afgelopen boekjaar verlengen van 6 maanden naar uiterlijk 10 maanden na
afloop van het boekjaar.”
 Op 7 april jl. is oud-penningmeester Wim Hartman overleden op 91-jarige
leeftijd.
 Een groot aantal leden heeft de contributie voor 2021 al voldaan, waarvoor
dank! Bijzondere dank gaat uit naar onze leden Edgar du Perron en Jos
Peeters, want van hen kreeg het EDPG dit jaar een extra gift.
De leden die hun contributie nog niet hebben betaald, vragen we bij deze
om dit z.s.m. te doen.

Uitgaven, signalementen

De Belg Paul Méral was aan het
einde van de Eerste Wereldoorlog
tijdelijk wereldberoemd in Parijs.
Befaamde kunstenaars als André
Gide, Max Jacob, Arthur Honegger
en Pablo Picasso behoorden tot zijn
vriendenkring. Dat had allemaal te
maken met de ophefmakende dit
des jeux du monde, dat le tout-

Paris gezien wilde hebben. Paul
Méral was het pseudoniem van de
Gentenaar Herman de Guchtenaere
(1895-1946), zoon van een
katholieke volksvertegenwoordiger
en jeugdvriend van de latere
Verdinaso-leider Joris van Severen.
Na zijn moment de gloire probeerde
Méral - die door vrijwel iedereen die
hem kende als een genie werd
beschouwd - zijn (literaire) carrière
voort te zetten. Al zijn goede
voornemens leidden door zijn eigen
schuld - drank- en gokverslaving,
mythomanie en oplichterij - naar de
definitieve ondergang en de
artistieke vergetelheid, zijn omgang
met bekende schrijvers en
kunstenaars als E. du Perron, Jan
Greshoff, Sasha Stone en Franz
Hellens, ten spijt.
Manu van der Aa – Bedelen bij Picasso,
Paul Méral, genie en charlatan. Zie ook
de website van Uitgeverij Vrijdag

2

E. du Perronprijs 2020
Het is op dit nog niet bekend wie de genomineerden zijn voor de E. du Perronprijs
2020.

Bron: Instagram Vier regels
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