
 

 

 

 
 

Nieuwsbrief september 2018 – Jaargang 25, nummer 2 
 
Vooraankondiging Najaarsbijeenkomst op 3 november 2018 
 
Op zaterdagmiddag 3 november 2018 vindt de najaarsbijeenkomst van het E. du Perron 
Genootschap plaats.  
Locatie:  Instituut Blankenstijn, Oudegracht 189 te Utrecht 
 
Programma 
Vanaf 13.30 uur ontvangst 
14.00  uur Dorian Cumps – F. Bordewijk en Du Perron 
 

 

 

 
15.45 uur   Kees Snoek – Liefde zonder protocol. Lust en liefde bij E. du Perron 
 
16.15 uur  – Borrel tot ca. 17:00 uur 
 
Wij willen graag van te voren weten hoeveel mensen er komen. Opgeven graag vòòr 27 
oktober bij Petra Mars via info@edpg.nl  en u mag natuurlijk iemand meenemen!  
 

Korte impressie voorjaarsbijeenkomst op zaterdag 14 april 2018 
 
Verslag Jaarvergadering E. du Perron Genootschap, za. 14 april 2018, Meermanno Museum 
te Den Haag 

1. Opening / Mededelingen / Ingekomen stukken 
Voorzitter Kees Snoek opent de vergadering om 14:05 uur en verwelkomt de 26 
aanwezigen, waaronder 20 leden. De presentielijst gaat rond.  
Bericht van verhindering is ontvangen van:  René Verschuur, Manu van der Aa, Margreet 
van der Wal, Taco de Kort, Wilma Scheffers en Ton van der Linden. 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

2. Notulen Algemene ledenvergadering 13 mei  2017 
De notulen worden vastgesteld en ondertekend door voorzitter en secretaris. 

3. Jaarverslag 2017 van de voorzitter 
Kees Snoek leest het jaarverslag over 2017 voor. De tekst wordt gepubliceerd in de 
komende nieuwsbrief. 

4. Financieel jaarverslag 2017, begroting 2019 
Arthur van Schendel geeft een toelichting op de jaarcijfers:  het was een ingewikkelder jaar 
dan voorgaande jaren, omdat er meer is uitgegeven dan binnengekomen, maar het kon 
nog opgevangen worden door het Eigen Vermogen. Dhr. De Zwart vraagt hoe het kan dat 

mailto:info@edpg.nl


 

2 
 

er 80 leden zijn en dat er maar 78 hebben betaald? Arthur van Schendel antwoordt dat op 
het moment van het sluiten van de boeken nog niet alle leden hadden betaald. Samen de 
secretaris moet hij soms erg achter niet betalende leden aan zitten. 
Het bestuur legt de vergadering de vraag voor hoe zij denken over een verhoging van de 
contributie. Sinds 2013 staat dit bedrag op €35.  
Dhr. Spoor vindt dat een verhoging van de contributie gezien het werk dat het bestuur er 
allemaal in stopt, wel gerechtvaardigd is. 
Op de volgende ledenvergadering wordt het voorstel voor contributieverhoging per 2020 
geagendeerd. 
Website e.duperron.nl 
De hosting van de website is een punt van zorg, eerst zou de KB zich hierover ontfermen 
evenals over de website Menno ter Braak. De KB heeft echter laten weten dat zij vindt dat 
dit niet meer past in hun takenpakket, dus ze willen hier over een paar jaar mee stoppen.  
Het EDPG is samen met de St. Menno ter Braak aan het beraden hoe verder te gaan. 
Misschien is het onderbrengen bij het Literatuur Museum een optie? 
Gesuggereerd wordt om te onderzoeken of met andere literaire genootschappen de 
krachten gebundeld zou kunnen worden.  
Dhr. Phijfer van het Multatuli Genootschap meldt dat zij bezig zijn met een gelijksoortige 
website, de bedoeling is dat deze in 2020 gelanceerd wordt. Hij zal dit punt op de 
bestuursvergadering aan de orde brengen. 
De website wordt goed bezocht: er waren afgelopen jaar ruim 60.000 hits. 
Kascommissie 
De kascommissie (John Soedirman en Taco de Kort) heeft de financiële stukken over het 
jaar 2017 in orde bevonden. De vergadering dechargeert het bestuur voor het financiële 
beleid.  
De begroting over 2019 wordt goedgekeurd.  
De  kascommissie wordt met een applaus bedankt voor hun werkzaamheden.  
Een nieuwe kascommissie zal bestaan uit Wim Hazeu en Taco de Kort (hij heeft voor de 
vergadering doorgegeven dat hij zich opnieuw beschikbaar stelt). 

5. Bestuurssamenstelling  
Kees Snoek en Arthur van Schendel zijn herbenoembaar, zij worden direct herbenoemd. 
Manu van der Aa treedt na 20 jaar trouwe dienst uit het bestuur om meer tijd te kunnen 
besteden aan zijn andere werkzaamheden. Het bestuur is dus naarstig op zoek naar een 
nieuw bestuurslid. 
Cok de Zwart stelt zich kandidaat voor het bestuur. 

6. Wat verder ter tafel komt/ Rondvraag / Sluiting 
- Corinna van Schendel wijst op de bijzonder tentoonstelling “Porno op papier “ in het 
Meermanno museum. Er is ook een uitgave te vinden van W.C. Kloot van Neukema. 
 

De vergadering wordt gesloten om 14.35 uur.    [PM150418] 
 

 

Jaarrede 2017-2018 door voorzitter Kees Snoek 

Waarde aanwezigen, leden van het E. du Perron genootschap en belangstellenden, 
Ik wens u van harte welkom in dit ons zo vertrouwd geworden koetshuis van het Museum 
Meermanno-Westreenianum. U vindt hier niet de twee bendy’s, de américaine, de 
landauer en de mylord, die in de wagenkamer van Gedong Menu stof plachten te 
verzamelen, maar wel veel boeken, stofvrij opgesteld achter glas. Dat valt ook te 
verwachten van het museum van het boek. En nu ik het toch over boeken heb, wil ik een 
beetje egocentrisch beginnen en u de publicatie aankondigen van mijn Franstalige boekje 
over Du Perron, dat in mei zal verschijnen als nummer 15 van het tijdschrift Présence 
d’André Malraux. Het zal ongeveer 180 bladzijden tellen, het bevat tachtig illustraties en 
bestaat uit acht essays die in min of meer chronologische volgorde Du Perrons leven en 
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literaire loopbaan volgen, met bijzondere aandacht voor zijn Franstalige contacten en 
vooral natuurlijk la figure incontournable d’André Malraux. Het draagt de titel À la 
recherche d’un destin. L’écrivain néerlandais Eddy Du Perron et la littérature française. 
Deze uitgave, in 200 exemplaren, wordt mede gefinancierd door mijn onderzoeksgroep 
aan de Sorbonne. U kunt zich er nog op intekenen. 
 Hiernaast leg ik de laatste hand aan een keuze uit de briefwisseling tussen Eddy du 
Perron en Bep de Roos, die bij Uitgeverij Van Oorschot zal verschijnen. De titel voor deze 
uitgave, die zo ongeveer 500 bladzijden zal tellen, zal waarschijnlijk luiden: Eens zal je 
weten hoeveel ik van je hou. Het wordt een monument voor de relatie tussen Eddy du 
Perron en de ‘Ene, onverschenene, ademloos gewacht’, die hij uiteindelijk, tot zijn geluk, 
toch was tegengekomen. Het betreft een liefde, maar zoals dat zo dikwijls met liefde gaat, 
is het er niet een zonder doornen. Bovendien moeten de geliefden af en toe door een veld 
vol brandnetels zien te geraken.  
 Een derde publicatie, ademloos gewacht, betreft de brieven van Sjahrir, 
voornamelijk geschreven aan zijn geliefde en vrouw Maria Duchâteau. Deze publicatie zal 
zo’n 2500 bladzijden tellen en is daarom ook veel begrotelijker dan de andere twee. De 
subsidie voor deze uitgave zal beschikbaar komen zodra een infrastructureel megaproject 
in Jakarta van start gaat, naar verwachting in de loop van 2018. Het uitstel heeft er 
intussen voor gezorgd dat ik aan het corpus van de editie nog twee zeldzame brieven uit 
1941 kan toevoegen, geschreven in Sjahrirs ballingsoord Banda-Neira. Het zijn brieven 
afkomstig uit de nalatenschap van de vorig jaar oktober overleden Akky Djoehana, de zoon 
van Sjahrirs zuster Sjahrizah en tijdens de Indonesische Revolutie secretaris van zijn oom. 
Sjahrirs eerste brief, van 8 oktober 1941, is gericht aan Akky en zijn zuster Hedda, de 
tweede, van 8 november 1941, aan Akky alleen, en uit deze tweede brief wil ik u een 
passage citeren, die mij bij eerste lezing het gevoel gaf van historische sensatie, alsof je 
onmiddellijk contact hebt met de geschiedenis:  

“Je weet misschien, dat ik mij tot Du Perron aangetrokken voelde. Ik heb met hem 
gecorrespondeerd en we zouden de beste vrienden zijn geworden als hij niet zo 
plotseling aan zijn eind was gekomen. Zijn dood heb ik mij nogal aangetrokken. Ik 
heb bijna al zijn werken in mijn boekenkast. En eigenlijk heb ik enkele jaargangen 
Groot Nederland bijeengehouden voor zijn bijdragen naast die van Slauerhoff en 
Ter Braak. Alle drie zijn ze nu dood. Du Perron, Slauerhoff en Ter Braak, maar voor 
mij leven ze alle drie voort.” 

      Over nalatenschappen gesproken: ons oud-lid Hans Beynon, die op 4 november 2016 is 
overleden, en die ik in nummer 46 van Cahiers voor een lezer heb herdacht met een artikel 
over zijn relatie met Indië – zijn land van herkomst –, heeft aan het E. du Perron 
Genootschap zijn complete Du Perron-collectie vermaakt. U heeft daarover kunnen lezen 
in de laatste Nieuwsbrief. Tevens heeft hij een aantal exemplaren van zijn memoires, die 
zijn verschenen onder de titel Terasi. Mijn jeugd in Indië, ter beschikking gesteld van de 
leden. Ik wil hierbij nogmaals een saluut brengen aan Hans, aan zijn vriendschap en zijn 
trouw aan ons genootschap. 

Ons genootschap kwam vorig jaar tweemaal bijeen: op 13 mei en op 21 oktober, 
beide keren in het koetshuis van Meermanno. Op 13 mei sprak Marc Reugebrink over de 
blijvende actualiteit van Het land van herkomst en hield ik een uitgebreidere jaarrede dan 
gewoonlijk. Op 21 oktober sprak Mathijs Sanders over ‘vriend of vent’, over de waarde die 
vriendschap had voor Du Perron en voor de beeldvorming rond zijn persoon, terwijl Manu 
van der Aa zijn licht liet schijnen over de ontstaansgeschiedenis van Du Perrons Franstalige 
debuut Manuscrit trouvé dans une poche, mede op grond van een handschrift van de tekst. 
De bijdragen van Marc Reugebrink en Mathijs Sanders vindt u in nummer 47 van de 
Cahiers. Nummer 48 zal onder meer een artikel van Marsha Keja bevatten, met de tekst 
van twee teruggevonden brieven van Soejitno Mangoenkoesoemo aan Du Perron. De 
leden van ons genootschap kunnen zo dadelijk hun exemplaar van nummer 47 in 
ontvangst nemen. 
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Nummer 46 van de Cahiers kwam uit in oktober 2017, in juni was nummer 45 
verschenen, dat geheel en al was gevuld met een opstel van Rob Luckerhof over E. du 
Perron en het schrijverscongres ter verdediging van de cultuur dat in 1935 te Parijs werd 
gehouden.        

Omdat onze vorige jaarvergadering op 13 mei plaatsvond, kon ik in mijn jaarrede 
ook het een en ander zeggen over de laureaat van de E. du Perronprijs 2016. Zoals bekend, 
wordt deze prijs sinds 1986 in Tilburg 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.’ Dat ‘Nederland’ mag 
overigens wel eens vervangen worden door ‘Nederland en België’, want de E. du 
Perronprijs 2012 ging naar de eerste Belg in het rijtje laureaten, namelijk Koen Peeters, en 
vorig jaar werd Stefan Hertmans bekroond. Overigens kon ik Stefan Hertmans na de 
prijsuitreiking strikken voor een gastschrijverschap aan de Sorbonne, dat hij heeft bekleed 
van 5 tot 22 februari dit jaar. Mijn vakgroep Nederlands heeft gedurende drie weken 
kunnen profiteren van de veelzijdigheid, de inzet en didactische bevlogenheid van deze 
schrijver.  

Op 18 april aanstaande wordt te Tilburg de E. du Perronprijs 2017 uitgereikt aan 
een van drie genomineerde schrijvers. Zoals we pas sinds enkele dagen weten, zal dat zijn 
aan de schrijfster Margot Vanderstraeten voor haar boek Mazzel tov. Mijn leven als 
werkstudente bij een orthodox-joodse familie. De E. du Perronlezing zal worden 
uitgesproken door Marja Pruis, romanschrijfster en columniste van De Groene 
Amsterdammer, en gaat over arrogantie. Misschien zijn er nog enkele plaatsen open om 
deze bijeenkomst bij te wonen, maar dan zult u zich fluks moeten opgeven.  
 Voorheen vond de uitreiking van de E. du Perronlezing plaats tijdens een 
symposium gewijd aan jeugdliteratuur. Sinds 2010 is dat niet meer het geval. De prijs werd 
niet langer uitgereikt in een gebouw van de Universiteit Tilburg, maar in het Brabants 
Kenniscentrum Kunst en Cultuur. Bovendien wordt er op de dag van de uitreiking ook een 
E. du Perronlezing gehouden. De betrokkenheid van ons genootschap bij de prijsuitreiking 
begon op 17 januari 2007, toen er tijdens het eerder genoemde symposium een 
parallelsessie was gewijd aan E. du Perron, die heeft geresulteerd in diverse publicaties. 
Vervolgens ben ik toegetreden tot de jury van de E. du Perronprijs, welke functie ik twee 
jaar heb waargenomen. Ik werd opgevolgd door Manu van der Aa, die deze functie nu al 
negen jaar heeft vervuld. Omdat Manu meer tijd wil overhouden voor zijn andere 
bezigheden, zoeken we een opvolger voor hem uit onze kring. Elk jurylid moet een 
twintigtal boeken lezen die in aanmerking komen om genomineerd te worden en in Tilburg 
enkele jurybijeenkomsten bijwonen. Belangstellenden voor deze functie kunnen zich 
wenden tot het bestuur – misschien vanmiddag al?    
 Ik wil het hierbij laten, maar niet dan na mijn dank te hebben uitgesproken aan 
Manu van der Aa voor de twintig jaar die hij aan ons genootschap heeft geschonken als 
bestuurslid, sommelier en redactielid, en in de hoop dat we nog vaak een beroep mogen 
doen op zijn kennis en zijn netwerk van contacten. Nummer 48 van de Cahiers zal nog door 
hem worden verzorgd, maar hierna zullen we een ander lid bereid moeten vinden de 
technische afwerking van elk nummer op zich te nemen. Rest mij u allen te danken voor 
uw steun en uw trouw en u een prettige voortzetting toe te wensen. 
Kees Snoek, Saint-Ouen, 12 april 2018. 
 

Na de jaarvergadering volgden er  twee voordrachten.  
Eerst was Rudi Wester aan het woord. Zij is sinds 1987 bezig met de biografie over Jef Last 
en deze zal in 2019 verschijnen. Du Perron en Jef Last correspondeerden met elkaar sinds 
1929, meestal over hun ideologische verschillen en in 1934 leerden zij elkaar kennen in 
Parijs. Du Perron waardeerde vooral Lasts boek ‘De Spaanse tragedie” en hij ondersteunde 
hem financieel ondanks het feit dat hij zelf niet veel verdiende. Du Perron was ongetwijfeld 
onder de indruk van Lasts deelname aan de Spaanse Burgeroorlog aan de kant van de 
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Republikeinen, tegen Franco en diens troepen. In het Cahiers voor eeen lezer 49 wordt deze 
lezing gepubliceerd. 
 
 

 
   
 
 
In de tweede lezing vertelt Kees Snoek over de vaak impliciet gebleven verwijzingen naar 
andere schrijvers in het werk van Jan Wolkers. Hij maakte in zijn werk regelmatig gebruik 
van citaten, maar zonder te verwijzen. Hij vond dat mensen het zo wel zouden begrijpen.  
Wolkers refereerde diverse keren naar  werk van Du Perron: bijvoorbeeld naar “Blocnote 
Klein formaat”, zijn poezie en natuurlijk naar het “Land van herkomst”. Hierover noteerde 
Wolkers dat dit een meesterwerk was en dat hem vooral de natuurbeschrijvingen opvielen, 
met name de natuur in de omgeving van het hotel in Bretagne. 
Van het Land van herkomst is een uitleenbriefje van 21 juni 1948 bewaard gebleven waarop 
te zien is dat Jan Wolkers dit heeft geleend. 
 

 

 
 

 

 

Mededelingen van het bestuur  

- Tijdens de Ledenvergadering stelde Cok de Zwart zich kandidaat voor het bestuur en na 
de vergadering meldde ook John Soedirman zich aan. Cok en John zullen de komende 
periode meelopen met het bestuur en op de Ledenvergadering in april of mei zullen zij ter 
benoeming worden voorgedragen. 
-  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 
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voorwaarden aan het Genootschap geschonken, m.a.w. de vereniging kan zelf besluiten 
wat ermee gaat gebeuren. Een deel van de collectie is geschonken aan de UB van Leiden. 
De andere boeken wil het bestuur aanbieden aan de leden, daarvoor zal een lijst worden 
gemaakt waarop men zich kan inschrijven. 
 

  E. du Perronprijs: uitreiking op 18 april 2018 
De E. du Perronprijs is dit jaar uitgereikt aan Margot Vanderstraeten.  Voorafgaand aan de 
prijsuitreiking is de E. du Perronlezing gehouden door Marja Pruis. 

 
Nieuws op onze Facebookpagina 
In onze Facebook groep delen ca. 115 leden verschillende nieuwtjes, anecdotes of andere 
wetenswaardigheden met elkaar.  

 

Op de Facebookpagina van de KB staat te lezen: 

Op 14 mei 1940 overleed Edgar du Perron. De KB is in het bezit van een bijna complete 

verzameling van zijn publicaties, met aantekeningen van de auteur in handschrift en 

diverse zeldzame privé-uitgaven. Daarbij behoren ook zijn pornografische teksten. De 

uitgaven kunnen worden ingezien in de leeszaal Bijzondere Collecties 
https://www.kb.nl/bronnen-zoekwijzers/kb-collecties/moderne-gedrukte-werken-vanaf-
1801/edgar-du-perron-schrijver 
 
U kunt ook lid worden van deze besloten groep op Facebook!  
 

Publicaties 
Promotie van Annemieke Recourt op het 'levensverhaal' van Jan Greshoff. Titel: Moralist 

van de ontrouw. Jan Greshoff, 1888-1971. Promotoren zijn prof. dr. E. Jansen en prof. dr. 

E.A. Kuitert.  
Kees Snoek, À la recherche d’un destin. L’écrivain néerlandais Eddy Du Perron et la 
littérature française, Paris : association Amitiés Internationales André Malraux, 2018. 

 
Uitnodigingen 

 Een avond rond Slauerhoff;  Presentatie Verzamelde gedichten  
 Uitvoering van Slauerhoffs eenakter Escale  
  Vrijdag 12 oktober, De Nieuwe KHL 
  M.m.v. Vic van de Reijt, Hein Aalders en Menno Voskuil, John de Jong, 
 TGBlauwdruk e.a. 
  Aanvang: 20:00 uur. De Nieuwe KHL, Oostelijke Handelskade 44a 

 Op zondagmiddag 14 oktober organiseert Stichting Literair Haarlem een 
themamiddag over literatuur en politiek: de actualiteit van Du Perron, Ter Braak en 
Greshoff.  

 M.m.v. Annemieke Recourt, Krijn ter Braak en Rob Luckerhof, 
 Locatie: Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40, Haarlem  
 Toegang: Euro 15,- , leden van EDPG 12,50, o.v.v., wachtwoord Ducroo  
 Reserveren: Kennemer Boekhandel, tel 023-5251944, 
 info@kennemerboekhandel.nl 

https://www.kb.nl/bronnen-zoekwijzers/kb-collecties/moderne-gedrukte-werken-vanaf-1801/edgar-du-perron-schrijver
https://www.kb.nl/bronnen-zoekwijzers/kb-collecties/moderne-gedrukte-werken-vanaf-1801/edgar-du-perron-schrijver
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