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Nieuwsbrief  9 oktober 2006 – Jaargang 13, nummer 3 
 
 
 
 
 
Najaarsbijeenkomst 
Op zaterdag 4 november is onze najaarsbijeenkomst, ditmaal in Utrecht op tien minuten lopen van 
het Centraal Station. Ad Rigters ontvangt ons in zijn kantoor, Arthur van Schendellaan 740, 3511 MK 
Utrecht, tel. 030-234 72 35. Men kan er gratis parkeren. Zie bijgaande routebeschrijving.  
Aanvang: 14.00 uur. 
Programma 
- dr. Wim Hazeu, o.a. de biograaf van Slauerhoff (1995): ‘Een wanhopige vriendschap: over 
Slauerhoff en Du Perron’ 
- dr. Mathijs Sanders, universitair docent Literatuurwetenschap en Algemene Cultuurwetenschappen 
aan de Radboud Universiteit Nijmegen: ‘De houdbaarheid van een polemist. E. du Perron na 1945’. 
Over de receptie van het werk van E. du Perron in Nederland na 1945. 
Onze EDPG-sommelier Manu van der Aa schenkt daarna een goed glas wijn. 
 
 
In het teken van Du Perron: een gezamenlijke activiteit van het EDPG, de jury van de E. 
du Perronprijs en de Universiteit van Tilburg 
Op woensdag 17 januari 2007 wordt in Tilburg de E. du Perronprijs 2006 uitgereikt, zoals altijd op 
een jaarlijks terugkerend symposium dat gericht is op (jeugd)literatuur en de Nederlandse 
samenleving. Doelstelling van deze prijs (sinds 1986) is: bekronen van mensen of instellingen die zich 
middels een actieve bijdrage aan de cultuur verdienstelijk hebben gemaakt voor de bevordering van 
wederzijds begrip en een goede verstandhouding tussen de in Nederland woonachtige 
bevolkingsgroepen. De E. du Perronprijs is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Tilburg en de 
Faculteit Communicatie & Cultuur van de Universiteit van Tilburg en wordt uitgereikt tijdens het 
jaarlijkse Tilburgse symposium over jeugdliteratuur en -cultuur. De prijs werd tot nu toe uitgereikt aan 
Halil Gür (1986), Noni Lichtveld en Gerda Havertong (1988), de leesmethode Horizon (1989-1992), 
Marion Bloem (1993), Max Velthuijs (1994), Hugo Pos (1995), Hafid Bouazza (1996), Anil Ramdas 
(1997), Karlijn Stoffels (1998), Heleen Volman (1999), Kader Abdolah (2000), Nilgün Yerli (2001), 
Fouad Laroui (2002), Carl Friedman (2003), Kees Beekmans (2004) en Nicolaas Matsier (2005).  
Na overleg tussen het EDPG en vertegenwoordigers van de jury van de E. du Perronprijs (Piet 
Mooren, initiatiefnemer van de prijs, en Karen Ghonem) is besloten om bij het symposium waarop de 
prijs voor de zeventiende keer wordt toegekend aandacht te besteden aan de naamgever van de prijs. 
Daartoe worden ook de laureaten van de prijs uitgenodigd. Het idee om lezingen, voordrachten en 
een debat te organiseren met laureaten, is ontstaan uit een voorstel van een van de laureaten aan 
Kees Snoek om een reünie te organiseren waarin de inspiratie van Du Perron en diens actuele 
betekenis duidelijk tot uiting zouden moeten komen. Eén en ander is door samenwerking met de jury 
van de prijs en de symposiumcommissie uitgegroeid tot drie extra onderdelen, die in het 
symposiumprogramma zijn geïntegreerd. Dat is ten eerste een extra thema waaruit de 
symposiumbezoekers kunnen kiezen, met daarin drie lezingen: één van Kees Snoek over ‘E. du 
Perron, Indische jongen, Europees intellectueel’, één van Piet Mooren over de doelstellingen en de 
geschiedenis van de prijs, en één van een laureaat. In het algemene gedeelte van het symposium 
(door alle symposiumgangers bijgewoond) lezen enkele laureaten voor, aansluitend op de uitreiking 
van de E. du Perronprijs 2006. En ten slotte zullen enkele laureaten met elkaar in debat gaan onder 
leiding van de burgemeester van Tilburg. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
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- Opening van het symposium door Helma van Lierop (ca 10.00 uur) 
- P. Steinz, plenaire zitting 
- Uitreiking Boerlaage-prijs (jeugdliteratuur) door Anton Korteweg 
- 5 parallelsessies + een 6e over E. du Perron:  

o Kees Snoek over E. du Perron, ‘Indische jongen, Europees intellectueel’ (voor de lunch) 
o Piet Mooren: ‘In naam van E. du Perron, de geschiedenis van een prijs’ (na de lunch) 
o Laureaat (Kader Abdolah?): voordracht of interview 

- Plenair gedeelte: uitreiking E. du Perronprijs 2006, gevolgd door voorlezing en debat. Enkele 
laureaten zullen passages uit hun eigen werk voorlezen; vervolgens debatteert een aantal 
laureaten o.l.v. burgemeester Vreeman en aan de hand van citaten uit het werk van Du Perron 
over de Nederlandse samenleving en hun plaats daarin. De bekroonde auteurs en theatermakers 
hebben allemaal hun eigen unieke vorm gevonden om uitdrukking te geven aan hun visie op de 
Nederlandse samenleving, om hun rol in die samenleving duidelijk te maken, om inzicht te geven 
in het proces van verandering dat zij hebben doorgemaakt of om stelling te nemen tégen onrecht 
en vóór culturele verscheidenheid. 

- Ter afsluiting: een borrel. 
EDPG-leden zijn de hele dag welkom. De kosten bedragen: € 115. Hiervoor heeft men toegang tot het 
symposium, inclusief de lunch en de borrel. Bovendien krijgt men een exemplaar van het tijdschrift 
‘Literatuur zonder leeftijd’ en de symposiumbundel. Door een subsidie van de symposiumcommissie 
voor het EDPG kan er een lagere prijs voor EDPG-leden komen. We hopen nog meer subsidie voor 
onze leden te verkrijgen uit sponsorgelden, maar hoeveel dat zal zijn is onbekend. Hoe dan ook 
hopen we op warme belangstelling onder onze leden voor dit symposium, en met name de sessies 
over Du Perron.  
NB. In verband met de organisatie willen we graag weten hoeveel leden ongeveer zullen komen. 
Geeft u s.v.p. nu al door aan het secretariaat (info@edpg.nl of 020-6 22 43 22) of u wel of niet van 
plan bent het symposium bij te wonen. T.z.t. ontvangt u dan meer informatie. 
 
Mededelingen 
- In deze Nieuwsbrief treft u opnieuw een illustratie van Carel Willink aan die Sylvia Willink-Quiël ons 
welwillend ter beschikking stelt. 
 
Publicaties 
- Uitgeverij Van Oorschot biedt E. du Perron, Brieven (9 delen in cassette) tijdelijk aan voor € 49,90 
(i.p.v. € 255,-). De actie loopt van 15 oktober 2006 tot 15 januari 2007. Zie www.vanoorschot.nl. 
- Cees Willemsen, 'E. du Perron en de Russen'. Streven sept. 2006, p. 704-715. Zie 
www.streventijdschrift.be. Bewerking van de voordracht voor ons genootschap op de 
najaarsbijeenkomst 2005. De tekst zal ook verschijnen in Cahiers voor een lezer. 
- Op www.leestafel.info/poezie treft men vier gedichten van E. du Perron aan, bij /boekenarchief 
informatie over Het land van herkomst. 
- Ewoud Kieft, Het plagiaat: de polemiek tussen Menno ter Braak en Anton van Duinkerken. Uitgeverij 
Vantilt, ISBN 90 75679 96 1. Presentatie op 12 oktober, 16.00 uur in het NIOD, Herengracht 380, 
Amsterdam. 
- Saskia de Bodt en Frank Hellemans, Taverne du Passage. Nederlandse schilders en schrijvers in 
België. Uitgever: Ons Erfdeel vzw, juni 2006. 124 p., ills., in het Ned. en Frans. € 21,- (België), € 22,- 
(Nederland / Frankrijk).Over de ‘passage’ van Nederlandse schilders en schrijvers in België, o.a. Jan 
Greshoff die in de Taverne du Passage in Brussel met Eddy du Perron sprak over diens land van 
herkomst.  
 
Du Perron-biografie in de media (vervolg)  
Rond de biografie: 
- De keuze van…Maarten ’t Hart. In: Vrij Nederland 17.12.2005, p. 125 
 
 
Varia 
- De Stichting Perspektief te Dordrecht geeft op tien maandagavonden van 9 oktober 2006 tot 9 juli 
2007 een cursus ‘Beroemde romans uit de wereldliteratuur’. Op 11 juni behandelt Kees Snoek ‘Het 
land van herkomst’ van E. du Perron, op 9 juli spreekt Marleen Rensen over ‘Het menselijk tekort’ van 
André Malraux. Zie: www.deletterenspreken.nl of tel. 078-639 05 71. 
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- Van 13-15 oktober vindt in het Filmmuseum, Vondelpark 3, Amsterdam het Indisch Filmfestival 
plaats. Zie www.indischfilmfestival of bel 020-589 14 00. 
- Op 28 oktober  vindt in Parijs een aan de Indische literatuur gewijde avond plaats georganiseerd 
door de Frans-Indonesische vereniging Pasar Malam (http://pasarmalam.free.fr) met o.a. Philippe 
Noble, vertaler van E. du Perron, Le pays d’origine. 
- Op dinsdag 31 oktober houdt onze voorzitter Kees Snoek zijn oratie aan de Sorbonne (Paris-IV)  
over Multatuli’s beeld van Nederland. Iedereen is welkom. 
- Op 17 november geeft Kees Snoek een lezing op het jaarlijkse Bronbeeksymposium met ditmaal als 
thema ‘Perkara’s’. Informatie via www.indischeletteren.nl. 
- In maart 2007 spreekt Kees Snoek op het biografiecongres in Groningen over Sjahrir. 
- Bij Antiquariaat Schuhmacher te Amsterdam worden 2 ongepubliceerde brieven en een idem 
briefkaart van E. du Perron aan mej. Danny Bolle uit 1933-34 aangeboden. 
 
 
 

Carel Willink, illustratie in Bij gebrek aan ernst van E. du Perron (1928) 
(collectie S. Willink-Quiël) 
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[Routebeschrijving Utrecht] 


