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Nieuwsbrief maart  2017 – Jaargang 24, nummer 1 
 

Vooraankondiging Voorjaarsbijeenkomst op 13 mei 2017  
Op zaterdagmiddag 13 mei 2017 vindt de voorjaarsbijeenkomst 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  Jaarvergadering: zie agenda hieronder 
14.30 uur  Vraaggesprek met Wilma Schuhmacher over catalogus werken E. du 

Perron (onder voorbehoud) 
  Max Schuhmacher (1927-2007) begon in 1952 een antiquariaat aan de  
  Geldersekade in Amsterdam, waar het nog steeds is gevestigd. Spoedig verbond 
  ook zijn zuster Wilma Schuhmacher (*1927) zich aan het antiquariaat, dat in de  
  loop der jaren een grote reputatie heeft opgebouwd op het gebied van de  
  Nederlandse letterkunde, vooral van auteurs uit de eerste helft van de twintigste 
  eeuw. Max was de inkoper, altijd gespitst op bijzondere aanwinsten, terwijl Wilma 
  zich ontwikkelde tot, zoals ze zelf eens zei ‘de moeder van de  boeken en de  
  moeder van de prijzen’. Maar zij is veel meer dan dat: stilaan heeft zij in haar  
  uitgebreide catalogi gestalte gegeven aan het vak boekwetenschap, lang voordat 
  hieraan universitaire aandacht werd geschonken. Zij is een specialist op het gebied 
  van de inhoud maar vooral ook de vorm van boeken, de gebruikte boekbanden, de 
  wijze van inbinden etc. en beheerst daarnaast het precieze vak van de bibliograaf. 
  Voor haar bijdrage aan het boekenvak werd zij in 1991 in het Haarlemse stadhuis 
  geëerd met de Laurens Janszoon Costerprijs.   
  Anno 2017 is Wilma Schuhmacher nog steeds actief in het boekenvak. Momenteel 
  werkt zij aan een grote Du Perron-bibliografie in twee delen. Zij heeft, onder het 
  voorbehoud van haar gezondheid, toegestemd in een interview met Kees Snoek 
  voor de leden van het EdPG,waarin haar fascinatie voor het boek centraal zal  
  staan en haar voorliefde voor Du Perron en enkele van zijn tijdgenoten stellig ook 
  aan de orde zullen komen 

15.30 uur  Marc Reugebrink spreekt over de blijvende actualiteit van Het land van 
herkomst.  

 Reugebrink debuteerde ooit als dichter (hij kreeg in 1989 de Lucy B. en C.W. van 
der Hoogtprijs voor Komgrond (1988)), maar schrijft de laatste jaren nog 
uitsluitend proza en essays. Voor zijn roman Het grote uitstel (2007) kreeg hij de 
Gouden Uil Literatuurprijs. Zijn essaybundel Het geluk van de kunst (2012) werd 
bekroond met de Prijs voor Letterkunde van de Provincie Oost-Vlaanderen. 
Recente titels: Menens (2010), Het Belgisch huwelijk (2014), Het huis van de 
zalmen (2016). Reugebrink recenseerde voor o.a. Het Nieuwsblad van het 
Noorden, De Volkskrant, De Groene Amsterdammer, De Morgen en De Standaard 
en was redacteur van de literaire tijdschriften De XXIe Eeuw (1990-1993), De Gids 
(1994-1999) en yang (2001-2008).  

16.30 uur  borrel tot ca. 17.00 uur.  
 

 
Agenda jaarvergadering 

1. Opening / Mededelingen / Ingekomen stukken 
2. Notulen Algemene ledenvergadering 16 april 2016 [zie Nieuwsbrief 23(2016)2] 
3. Jaarverslag 2016 van de voorzitter 
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4. Financieel jaarverslag 2016 en begroting 2018 [zie bijlagen] 
5. Bestuurssamenstelling: René Verschuur wordt door het bestuur voorgedragen als 

Algemeen bestuurslid.  Petra Mars (secretaris) is herbenoembaar.  
6. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag / Sluiting  

 
NB. Meldt u zich s.v.p. vóór  4 mei 2017 aan bij info@edpg.nl. Geïnteresseerden zijn van 
harte welkom! 
 

Korte impressie najaarsbijeenkomst op zaterdag 22 oktober 2016 in Letterkundig 
Museum te Den Haag 
 
Du Perron en Paul van Ostaijen; Miavoye 
Op zaterdag 22 oktober 2016 begroeten 22 in Du Perron en Van Ostaijen geïnteresseerden 
elkaar in de halfronde ontvangstzaal van het Letterkundig Museum in Den Haag. 
Kees Snoek wijst na zijn welkomstwoord op de biografie over Robert de Roos, broer van 
Elisabeth du Perron – de Roos. Hij heeft een aantal exemplaren meegenomen die de leden 
kunnen aanschaffen voor een speciale prijs.  
 
Manu van der Aa vertelt vervolgens  hoe Du Perron en Paul van Ostaijen ooit met elkaar in 
contact zijn gekomen en hoe er uiteindelijk een “literaire broederschap” tussen beiden 
ontstond. 
 

 
 
Du Perron kwam in het begin van de jaren twintig via Clairrette Petrucci, die beter op de 
hoogte was van de literatuur en cultuur, in Brussel en Parijs. Na eerst het ‘Manuscript trouvé 
dans une poche’ geschreven te hebben en vervolgens uitgegeven te hebben in eigen beheer, 
schreef hij onder het pseudoniem Duco Perkens ‘Het Roerend bezit’ en wilde dat laten 
uitgeven. Zo kwam hij in contact met uitgever Nahon en Jozef Peeters van het tijdschrift ‘Het 
Overzicht’. Ook van Ostaijen publiceerde in ‘Het Overzicht’.  
In februari  1925 vond de eerste ontmoeting tussen Du Perron en Van Ostaijen plaats. In het 
begin keek de drie jaar jongere Du Perron nog op tegen Van Ostaijen, maar naarmate ze 
meer contact kregen over het nieuw op te richten tijdschrift ‘Avontuur’ (samen met Gaston 
Burssens), werden ze meer elkaars gelijken. Er ontstond een uitgebreide briefwisseling over 
Het Avontuur. In het eerste nummer, begin 1928, verscheen het gedicht ‘Het Alpejagerslied’ 
van Paul van Ostaijen, opgedragen aan E. du Perron. Het is niet zeker of Van Ostaijen dit nog 
heeft gezien, want hij stierf op 18 maart 1918 in het sanatorium Le Vallon in Miavoye. 
 

Alpejagerslied 

Voor E. du Perron  

Een heer die de straat afdaalt  

een heer die de straat opklimt  

twee heren die dalen en klimmen  

dat is de ene heer daalt  

en de andere heer klimt  

vlak vóór de winkel van Hinderickx en Winderickx  

vlak vóór de winkel van Hinderickx en Winderickx van de beroemde hoedemakers  
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treffen zij elkaar  

de ene heer neemt zijn hoge hoed in de rechterhand  

de andere heer neemt zijn hoge hoed in de linkerhand  

dan gaan de ene en de andere heer  

de rechtse en de linkse de klimmende en de dalende  

de rechtse die daalt  

de linkse die klimt  

dan gaan beide heren  

elk met zijn hoge hoed zijn eigen hoge hoed zijn bloedeigen hoge hoed  

elkaar voorbij  

vlak vóór de deur  

van de winkel  

van Hinderickx en Winderickx  

van de beroemde hoedemakers  

dan zetten beide heren  

de rechtse en de linkse de klimmende en de dalende  

eenmaal aan elkaar voorbij  

hun hoge hoeden weer op het hoofd  

men versta mij wel  

elk zet zijn eigen hoed op het eigen hoofd  

dat is hun recht  

dat is het recht van deze beide heren  

Koen Peeters (schrijver), Peter Holvoet Hanssen (dichter) en Koen Broucke (historicus en 
beeldend kunstenaar) laten vervolgens zien hoe zij in 2013 samen met Pascal Verbeken op 
op bedevaart zijn gegaan naar het graf van Paul van Ostaijen en daarna vertellen zij over 
hun reis naar en hun verblijf in Le Vallon in Miavoye. Van deze reis hebben zij naast een 
prachtig boek, een artistiek project gemaakt en vandaag toonden zij dit door middel van 
een slideshow, poëzie en muziek aan het selecte gezelschap van het Du 
Perrongenootschap. Het was naar aanleiding van onderstaand  citaat van Richard Minne 
dat zij deze taak op zich namen: 

“We moeten de onrechtvaardigheid van Van Ostaijens dood weer rechtzetten. We moeten 
ons in verbinding stellen met zijn naaste vrienden. Deze zomer, of herfst, moeten we een 
beevaart doen naar Miavoye-Anthée. We moeten, met enkelen, een boek over en voor hem 
schrijven. Dat boek zal ‘Miavoye-Anthée’ heten. Miavoye-Anthée dat wordt een zinnebeeld 
van wat een dichter is in de maatschappij. Zingen en kreveren. Ook moet er een keurbundel 
komen uit Van Ostaijens werk. Bij dit alles, het spreekt vanzelf, mogen de officiëlen en de 
hansworsten niet op het podium verschijnen. Wij zullen het graf omringen. Begin aan dat 
werk. Spoed u, of de hansworsten, die een middel tot zelfreclame ruiken, zijn ons voor. En 
dat nooit. Leve Van Ostaijen!” 

 

Het publiek genoot van deze boeiende, soms ernstige, maar ook lichtvoetige performance. 
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En het lukte ze zelfs om het gezelschap aan het einde van de voorstelling mee te laten doen 
met een lied.  
Het resultaat van de bedevaart naar Miavoye kunt u lezen in dit boek: 
Miavoye. Op bedevaart naar Paul van Ostaijen (Antwerpen, De Bezige Bij, 2014; 189 p.).  
[PM231016] 

   
 

Mededelingen van het bestuur  

- Het Cahiers voor een lezer nr. 44 ontving u onlangs per post. Dit was het tweede nummer 
van 2016, door omstandigheden is het ons niet eerder gelukt om dit nummer te realiseren. 
Het Cahiers voor een lezer nr. 45 verschijnt vòòr de zomer.  
- Op 4 november 2016 overleed Hans Beynon, gewaardeerd lid van het E. du 
Perrongenootschap. Het Cahiers voor een lezer nr. 45 wordt een speciaal Beynonnummer. 
-  Het Letterkundig Museum heet per 1 november 2016 Literatuurmuseum. Op de nieuwe 
website vindt u tal van interessante artikelen: http://www.literatuurmuseum.nl/artikelen. 
- De contributiebrief voor 2017 is inmiddels aan alle leden gestuurd, we hopen dat u zo 
snel mogelijk uw contributie wilt voldoen. 
 
- Ontvangt u de EDPG-Nieuwsbrief nog niet per mail en wilt u dat wel, geeft u dan s.v.p. uw 

e-mail adres door aan het secretariaat: info@edpg.nl 

 

E. du Perronprijs 2016    
De schrijvers Rodaan Al Galidi, Stefan Hertmans en Carolijn Visser zijn genomineerd voor 
de E. du Perronprijs 2016. De prijs wordt toegekend aan personen of instellingen die met 
een cultuuruiting in brede zin een bijdrage leveren aan een beter begrip van de 
multiculturele samenleving. De uitreiking vindt plaats op donderdagavond 13 april bij het 
brabants kenniscentrum kunst en cultuur (bkkc) in Tilburg. Arnon Grunberg houdt op deze 
avond de E. du Perronlezing met als titel ‘Het paradijs’. 
Voor meer informatie: 
https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/persberichten/persbericht-e-du-perronprijs-
genomineerden 
 

Publicaties 
- Alfred Birney, Met krontjongers mocht Eddy niet spelen. Goede papieren   p. 8-11.  

- Een bijzondere film over Wilma Schuhmacher waarin zij vertelt over Arthur van Schendel, 
P.C. Boutens en E. du Perron vindt u hier:  https://vimeo.com/54114851 
- In de Volkskrant van 18 maart jl. schrijft Arjan Peters dat  schrijversbrieven vaak 
teleurstellend zijn, maar dat hij gegrepen werd door die van E. du Perron en Bruno Schulz. 
Hij schrijft dit naar aanleiding van het Cahiers voor een lezer nr. 44, waarin passages uit de 
briefwisseling tussen E. du Perron en Elisabeth de Roos zijn gepubliceerd. Hier is de link 
naar dit artikel. 

 
 

http://www.literatuurmuseum.nl/artikelen
mailto:info@edpg.nl
https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/persberichten/persbericht-e-du-perronprijs-genomineerden
https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/persberichten/persbericht-e-du-perronprijs-genomineerden
https://vimeo.com/54114851
http://www.volkskrant.nl/boeken/je-leert-de-kunstenaar-ook-kennen-door-zijn-brieven~a4475715/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free
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