
 

 

 

 

Agenda Jaarvergadering en 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. 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 
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! 
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