Nieuwsbrief september 2017 – Jaargang 24, nummer 2
Op zaterdagmiddag 21 oktober 2017 vindt de najaarsbijeenkomst van het E. du Perron
Genootschap plaats.
Locatie: Meermanno museum te Den Haag, Prinsessegracht 30, 2514 AP Den Haag
Programma
Vanaf 13.30 uur ontvangst
14.00 uur Mathijs Sanders - Vriend of vent
Vriendschap speelt een belangrijke rol in het werk en leven van E. du Perron en in de
beeldvorming rond zijn persoon. Schrijven was ‘schrijven voor vrienden’, voor de ‘kleine
parochie’ van getrouwen met wie hij een vrije uitwisseling van ideeën op touw kon zetten.
Het vriendschapsbegrip van Du Perron is te begrijpen als een manifestatie van zijn
exclusieve opvattingen over literatuur en lezers en als een reactie op een meer inclusieve
opvatting over vriendschap die de literaire kritiek van het interbellum domineerde. Mathijs
Sanders zal in zijn voordracht beide opvattingen van vriendschap belichten en zo een beeld
schetsen van het denken over literatuur en publiek.
15.15 uur Manu van der Aa - Manuscrit trouvé dans une poche
In deze lezing gaat het over de ontstaansgeschiedenis van Du Perrons Franstalige debuut,
meer bepaald over de biografische en literair-historische context waarin Manuscrit trouvé
dans une poche (1923) tot stand kwam. Daarvoor kon Manu van der Aa gebruikmaken van
uniek materiaal – waaronder een handschrift van de tekst – dat door de erven van
Clairette Petrucci ter beschikking werd gesteld.

16.15 uur – Borrel tot ca. 17:00 uur

Verslag Jaarvergadering E. du Perron Genootschap, za. 13 mei 2017, Meermanno Museum
te Den Haag
1. Opening / Mededelingen / Ingekomen stukken
Voorzitter Kees Snoek opent de vergadering om 14:05 uur en verwelkomt de 20
aanwezigen, waaronder 17 leden. De presentielijst gaat rond. Bericht van verhindering is
ontvangen van: Reinder Storm, Krijn ter Braak, Wim Hartman, Ronald Havenaar, Ben Vonk,
Carmelita Zeyl, Grietje van der Goot, John Soedirman, Eveline du Perron.
Agenda:
Helaas kan het eerste punt van het programma, gesprek met Wilma Schuhmacher, niet
doorgaan. Haar gezondheid liet dit niet toe. Het bestuur wil, als Wilma zich weer beter
voelt, een vraaggesprek bij haar thuis doen en deze opname op een later moment aan de
leden tonen.
Ter vervanging van dit punt zal Kees Snoek een uitgebreide Jaarrede over 2016 houden (in
plaats van agendapunt 3).
Mededelingen:
- Het genootschap heeft een nieuwe website: www.eduperrongenootschap.nl. Het heeft
een modernere uitstraling en kan door het bestuur zelf worden bijgehouden. Er moeten
nog een aantal kleine aanpassingen worden gedaan, waarna de website gepresenteerd zal
worden.
2. Notulen Algemene ledenvergadering 16 april 2016
De notulen worden vastgesteld en ondertekend door voorzitter en secretaris.
3. Jaarverslag 2016 van de voorzitter
Zie punt 1. In plaats van een jaarverslag zal Kees Snoek een Jaarrede houden na de
vergadering.
4. Financieel jaarverslag 2016, begroting 2018
Arthur van Schendel geeft een toelichting op de jaarcijfers: er is een positief resultaat door
extra giften van een aantal leden, maar ook door lagere kosten en door het verschijnen van
slechts 1 nummer van het Cahiers.
De kascommissie (John Soedirman en Carmelita Zeyl) heeft de financiële stukken over het
jaar 2016 in orde bevonden. De vergadering dechargeert het bestuur voor het financiële
beleid.
De begroting over 2018 wordt goedgekeurd.
De kascommissie wordt met een applaus bedankt voor hun werkzaamheden.
Een nieuwe kascommissie zal bestaan uit Taco de Kort en John Soedirman (hij heeft voor
de vergadering doorgegeven dat hij zich opnieuw beschikbaar stelt).
5. Bestuurssamenstelling
René Verschuur wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid. De vergadering gaat akkoord
met zijn benoeming. Petra Mars is herbenoembaar, zij wordt direct herbenoemd
6. Wat verder ter tafel komt/ Rondvraag / Sluiting
- Corinna van Schendel vraagt of er al een nieuwe Cahiers in aantocht is?
Cahiers voor een lezer nr. 45, met een essay van Rob Luckerhof, zal nog vòòr de zomer
verschijnen.
[PM270517]
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Korte impressie voorjaarsbijeenkomst op zaterdag 13 mei 2017
JAARREDE E. DU PERRON GENOOTSCHAP 2016-2017
Waarde aanwezigen, leden van het E. du Perron genootschap en verdere belangstellenden,
Het doet me genoegen dat we opnieuw de gastvrijheid genieten van het Museum
Meermanno Westreenianum. De laatste keer dat we hier onze bijeenkomst hielden, waren
Bert Paasman en Alfred Birney de sprekers. De laatste heeft onlangs voor zijn roman De
tolk van Java de Libris-literatuurprijs mogen ontvangen. Ik breng Alfred Birney hier graag
een saluut voor zijn indrukwekkende roman, die boeit door de Vatersuche van de ikverteller. Het personage van de vader in de roman is getekend door het geweld waaraan
hij in zijn jeugd was onderworpen van de zijde van zijn biologische vader (die hem niet had
geëcht) en van zijn broers, en waarop hij ook zijn eigen kinderen trakteert. Daar komt bij
dat hij de herinnering met zich mee draagt aan de periode 1945-1949 in Nederlands-Indië,
toen hij de Nederlandse zijde koos in de strijd tegen de Indonesische vrijheidsstrijders.
Conflictstof die ook in andere postkoloniale romans over Nederlands-Indië/Indonesië naar
voren komt.
Het jaar 2016 leverde wederom twee nummers op van Cahiers voor een lezer: nr. 43 in
april, met de lezingen die zijn gehouden tijdens de presentatie van de E. du Perronwebsite, en nr. 44 in december, althans volgens de titelpagina, maar het was een enigszins
na-ijlend nummer dat u begin dit jaar hebt gekregen. Voor 2017 zijn nog twee nummers
voorzien. Een daarvan zal gewijd zijn aan ons EDPG-lid Hans Beynon, die op 4 november
2016 op de leeftijd van bijna negentig jaar is gestorven, en zijn Indische achtergrond. Op 11
april 2017 overleed op 72-jarige leeftijd de Belgische dichter en literatuurhistoricus HenriFloris Jespers. Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het EDPG heeft Henri op 15
mei 2004 een feestrede gehouden onder de titel ‘“Le Bateau Ivre”: het literaire debat
tussen Du Perron en Van Ostaijen’. Deze lezing vult nummer 21 van Cahiers voor een lezer
(maart 2005). Henri-Floris Jespers zal worden herdacht in een volgend nummer van de
Cahiers voor een lezer.
Verder wil ik de aandacht vestigen op twee boeken die onlangs zijn verschenen:
Tatave! Paul-Gustave van Hecke. Kunstpaus-modekoning-salonsocialist – de kloeke
biografie van Van Hecke, geschreven door Manu van der Aa en verschenen bij Lannoo, en
ten tweede Terasi. Mijn jeugd in Indië van Hans Beynon, verschenen bij UM Publishers.
In 2016 hebben we op 16 april voor de derde keer in ons bestaan de gastvrijheid genoten
van het Instituut Blankestijn in Utrecht, dat na een doorstart onder directie staat van Frans
van Heijningen. Er werd een stemmenspel opgevoerd op basis van de correspondentie van
Eddy du Perron en Bep de Roos vanaf hun huwelijk in mei 1932 tot aan Du Perrons
overlijden in 1940. Eddy en Bep werden vertolkt door respectievelijk mijzelf en Wilma
Scheffers, terwijl Reinder Storm de commentaarstem voor zijn rekening nam. Dit
stemmenspel werd gepubliceerd in nummer 44 van de Cahiers voor een lezer en leidde tot
twee commentaren in de pers: van Arjan Peters, die in de Volkskrant van 18 maart schreef
dat schrijversbrieven vaak teleurstellend zijn, maar dat hij gegrepen werd door die van E.
du Perron en Bruno Schulz. Over Du Perron schrijft hij: ‘Zijn geestdrift spat ook na 85 jaar
nog van de pagina’s.’ Het tweede commentaar komt van Esther Wils en is opgenomen in
Indisch anders, de boekenkrant van de Tong Tong Fair, die van 25 mei tot en met 5 juni
wordt gehouden op het Malieveld, zo ongeveer aan de overkant van het Museum
Meermanno. Zij schrijft: ‘Het is wat onwennig om de intieme uitwisseling van een
hartstochtelijk stel – nooit voor vreemde ogen bedoeld – te volgen, en daarbij leren we Du
Perron, die toch veel humor had, kennen als een gekweld man. Niet alleen was hij
ongeneeslijk, letterlijk tot ziekwordens toe jaloers op de minnaar die Bep ooit had gehad,
hij was ook ongelukkig met zichzelf’. Daarna citeert Esther Wils een lange passage van Du

Perron en besluit zij haar artikel met een vergelijking van de afkomst van Du Perron, Louis
Couperus en Adriaan van Dis.
Ik werk aan een keuze uit deze briefwisseling, die zal verschijnen bij uitgeverij G.A.
van Oorschot. Het betreft ongeveer een derde van de complete briefwisseling die te zijner
tijd op de website eduperron.nl, geannoteerd en wel, zal worden geplaatst. Voor het
publieksboek heb ik gekozen voor een beknopte cursief gedrukte inleiding op elke brief,
naar het model van de uitgave van de brieven van Frans Kellendonk (in 2015 verschenen
bij Querido). In die inleidingen ontwikkelt zich tevens een eigen narratief over de relatie
Eddy-Bep.
Hiernaast is er het megaproject van de uitgave van de brieven van Sjahrir, onder
auspiciën van het E. du Perron Genootschap door mij gedigitaliseerd, ingeleid en
geannoteerd. De kopij voor deze uitgave, die twee delen zal tellen van tezamen ongeveer
2500 pagina’s, is geheel en al klaar; het wachten is op de uitgeefsubsidie, die binnenkort
moet afkomen. De publicatie is voorzien voor 2018.
De najaarsbijeenkomst van het E. du Perron genootschap vond plaats op 22 oktober 2016,
in het Letterkundig Museum, dat onlangs is omgedoopt tot Literatuurmuseum. Ook deze
bijeenkomst had een theatraal aspect: na een inleiding door Manu van der Aa over de
literaire broederschap tussen Eddy du Perron en Paul van Ostaijen gaven de schrijver Koen
Peeters, de dichter Peter Holvoet Hanssen en de beeldend kunstenaar Koen Broucke een
voorstelling van hun bedevaart in 2013, samen met Pascal Verbeken, naar het graf van
Paul van Ostaijen en vervolgens hun reis en verblijf in Le Vallon in Miavoye, waar Van
Ostaijen in 1928 op 32-jarige leeftijd aan tuberculose is bezweken. Van deze reis hebben zij
een artistiek project gemaakt dat zij toonden door middel van een diashow, poëzie en
muziek, onder meer – in de geest van Van Ostaijen – uit muziekdoosjes. Het resultaat van
de bedevaart naar Miavoye is te lezen in het boek Miavoye. Op bedevaart naar Paul van
Ostaijen , dat in 2014 is verschenen.
Zoals bekend, leeft Du Perron ook voort in de naam van de E. du Perronprijs, een prijs die
sinds 1986 wordt toegekend aan ‘personen of instellingen die in het multiculturele
Nederland evenals Du Perron door middel van cultuuruitingen in brede zin grenzen durven
te doorbreken en scheidsmuren kunnen slechten.’ Deze prijs is een initiatief van Tilburg
University (voorheen Universiteit Tilburg) en de Gemeente Tilburg en wordt ondersteund
door het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur (BKKC), in welks vestiging aan de
Spoorlaan (vlakbij station Tilburg) sedert enige jaren de prijsuitreiking plaatsvindt. Namens
ons genootschap maakt Manu van der Aa deel uit van de jury.
De E. du Perronprijs 2015 werd op 21 april 2016 uitgereikt aan Ilja Leonard Pfeijffer
voor zijn boeken Gelukszoekers en Idyllen en voor zijn columns in NRC next. In deze boeken
en columns werpt Pfeijffer zich op het debat over de migratiecrisis in Europa en het
vluchtelingenbeleid van de Europese lidstaten. Volgens het juryrapport geeft hij daarbij de
verbeelding de vrije teugel en biedt hij ruimte ‘aan veel meer dan één begrensde
waarheid’. De jury eerde Ilja Leonard Pfeijffer ‘als de gestalte van Europese intellectuele
verantwoordelijkheid, als oproeper van tegenspraak, als Du Perronist’. De E. du
Perronlezing 2015 werd uitgesproken door de Belgische politicus Herman van Rompuy, van
2010 tot 2014 de eerste voorzitter van de Europese Raad, met als titel ‘Europa: utopie en
werkelijkheid’.
Op 13 april 2017 werd de E. du Perronprijs 2016 uitgereikt aan de Vlaamse auteur
Stefan Hertmans voor zijn roman De bekeerlinge. De jury liet weten dat Hertmans de prijs
verdient wegens de kracht om met zijn literatuur tegenstrijdigheden met elkaar te
verbinden. De roman vertelt het verhaal van een voorname christelijke jonkvrouw uit de
elfde eeuw, die verliefd wordt op een Joodse jongen en met hem op de vlucht staat,
achterna gezeten door hun belagers. Een tweede laag van de roman wordt gevormd door
de speurtocht van de verteller naar het verhaal van de twee vluchtelingen, dat ook
exemplarisch is voor onze eigen tijd. De prijsuitreiking werd gevolgd door de E. du
Perronlezing met de titel ‘Het paradijs’, uitgesproken door Arnon Grunberg. In een
aanstekelijk betoog ging Grunberg in op de problematiek van immigratie en identiteit,
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waarbij Het land van aankomst (2007) van Paul Scheffer en Het land van herkomst van E.
du Perron als ijkpunten fungeerden.
Zo zien we hoe zowel de E. du Perronprijs als de E. du Perronlezing van de laatste
twee jaar sterk aansluiten bij een actuele problematiek die hoog op de politieke agenda
staat. Ik zie uit naar de voortzetting van het debat over de multiculturele samenleving, een
debat waaraan Du Perron, had hij in deze tijd geleefd, zeker volop zou hebben meegedaan.
Kees Snoek, 13 mei 2017
[Dit is een bekorte en bewerkte versie van de jaarrede; een uitgebreide versie verschijnt in
Cahiers voor een lezer]

Marc Reugebrink spreekt vervolgens over de blijvende actualiteit van Het land van
herkomst. Deze lezing zal in het Cahiers voor een lezer nr. 47 gepubliceerd worden.

Mededelingen van het bestuur
- Nalatenschap Hans Beynon: van de erven van Beynon ontving het Genootschap een
collectie van boeken van en over Du Perron. De collectie is door de familie zonder
voorwaarden aan het Genootschap geschonken, m.a.w. de vereniging kan zelf besluiten
wat ermee gaat gebeuren. Het bestuur is nog bezig met de inventarisatie van de collectie,
maar kan wel vast vertellen dat er een paar zeldzame boeken tussen zitten.
Het Cahiers voor een lezer nr. 46 zal voor een groot deel gewijd zijn aan Hans Beynon.

Publicaties
- Graa Boomsma, Leven op de rand. Biografie van A. Alberts (Amsterdam: G.A. van
Oorschot, 2017).
Op bladzijde 178 staat:
" 'Batavia en Djakarta' [Alberts' prozadebuut] is fictionele essayistiek, schurend
langs de rand van de autobiografische en politieke werkelijkheid, Er is de BBambtenaar, de gevangen Hollander en de naar Batavia/Djakarta terugkerende man
die zich moeizaam aan de koloniale wereld ontworstelt. De vertelling is
schatplichtig aan Du Perrons Het land van herkomst (1935) en De smalle mens
(1934). De zelfanalyse van Du Perrons alter ego Arthur Ducroo in Het land van
herkomst - via de Parijse gesprekken over individualisme en collectieve
verantwoordelijkheid en via de Indische herinneringen - tonen een opgroeiende
Indische jongen en de veranderende man in Parijs. De 'smalle mens' van Du
Perron, ingeklemd tussen twee tegenovergestelde ideologieën, doet denken aan
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Alberts' schematische mens, die zich tussen de koloniale en de postkoloniale
wereld in beweegt. In een ander verhaal uit die tijd, 'Een avond met Frederik',
beschrijft Alberts die mens: 'Je moet niet vergeten, dat de Europeaan hier voor de
oorlog min of meer een schema was. Uiteraard aangevuld met een aantal
menselijke trekjes, maar zelfs die trekjes waren alleen maar in een beperkt aantal
sjablonen te krijgen.' "

Nieuw bestuurslid: René Verschuur

Tijdens de laatste bijeenkomst van het genootschap in mei jl. ben ik gekozen als nieuw
bestuurslid. Anders dan de overige leden van het bestuur heb ik geen literaire achtergrond,
maar ben ik jurist. Ik ben achtereenvolgens als zodanig werkzaam geweest als advocaat in
Rotterdam, universitair hoofddocent en rechter in Leeuwarden en Rotterdam. Ook een
jurist is eigenlijk altijd met taal bezig. Mischien vinden sommige lezers het in dat verband
prettig te vernemen dat ik naast het schrijven van processtukken en rechterlijke uitspraken
ook heb gepubliceerd: een aantal juridische artikelen en zelfs een boek (mijn juridisch
proefschrift uit 1995).
In de laatste jaren op het Gymnasium Haganum in Den Haag in de jaren ’60 heb ik door
een enthousiaste lerares Nederlands kennis gemaakt met het werk van Forum, waaronder
dat van E. du Perron. Het is mij al aan het eind van mijn middelbare schoolperiode gelukt
zijn Verzameld Werk aan te schaffen; helaas ontbreekt hierin nog steeds deel 3 met het
‘Land van herkomst’ en ‘Schandaal in Holland’ die in andere uitgaven heb moeten
aanschaffen. Mijn belangstelling voor het werk van Du Perron is altijd gebleven en ook wel
aangewakkerd doordat Alain du Perron in twee perioden van mijn carrière een collega van
me is geweest: in de advocatuur en in de rechterlijke macht. Literatuur neemt in mijn leven
een belangrijke plaats in en hiermee ook mijn leesclub, die als uitgangspunt heeft het lezen
van werken uit de klassieke wereldliteratuur.
Als bestuurslid hoop ik mee te werken aan het levend houden van de naam en het werk
van E. du Perron.
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