
 

 

 
 

Nieuwsbrief september 2019 – Jaargang 26, nummer 2 
 

Uitnodiging Najaarsbijeenkomst op zaterdag 19 en zondag 20 oktober 
2019: Excursie naar Brussel 

Tussen 1921 en 1931 heeft E. du Perron op vele adressen in Brussel gewoond. 
Tevens was het de stad waar hij veel vrienden maakte, zowel Frans- als 
Nederlandstaligen, auteurs en beeldend kunstenaars. 
Op zaterdagmiddag hebben wij lezingen gepland en op de zondag willen wij 
gezamenlijk een wandeling maken door Elsene. 
 
Programma 
Zaterdag 19 oktober 
14.00 uur – Ontvangst in het Herman Teirlinckhuis, Uwenberg 14 in Beersel  
14.30 uur – Lezing Kees Snoek over Het land van herkomst en Du Perrons debat 
over identiteit met Malraux. 
15.15 uur Pauze 
15.45 uur Lezing Manu van der Aa over literaire activiteiten rond de Passage 
Hubert. 
16.30 uur Projectie foto’s ter voorbereiding op de wandeling van zondag 
17.00 uur Borrel 
18.00 uur Diner in Restaurant De 3 Fonteinen in Beersel (voor wie dat wil) 
  
Zondag 20 oktober  
12.00 uur Lunch in de Taverne du Passage (voor wie dat wil), adres: Galerie de la 
Reine 30. Hier verzamelen wij om 13.00 uur voor de wandeling door Elsene, waar 
Du Perron de meeste sporen heeft achtergelaten. 
Men reist op eigen gelegenheid naar Brussel en verblijft, als u dat wilt, in een hotel 
naar eigen keuze. Introducees zijn van harte welkom bij deze excursie. 
Alle kosten voor deze excursie - reis, eventueel verblijf en maaltijden - zijn voor 
eigen rekening. 
 
Aanmelding graag z.s.m. via info@edpg.nl  bij Petra Mars en vermeldt u er dan bij 
of u op beide dagen aanwezig bent of alleen op de zaterdag of zondag. 
 
Reisinformatie naar het  Herman Teirlinckhuis in Beersel  
(zie ook: www.huisvanhermanteirlinck.be) 
 
Trein 
Het station van Beersel ligt op 5 minuten wandelen van Het Huis van Herman Teirlinck.  Komende van Brussel, 
bereikt u het station van Beersel hetzij rechtstreeks, hetzij via een overstap in het station van Halle.  
Bus 
Het Huis van Herman Teirlinck is bereikbaar met buslijn 154. Deze bus kan je nemen vanuit Halle, Huizingen, 
Buizingen, Lot, Linkebeek, Drogenbos, Ukkel en Anderlecht. 
Auto 
Door de nabijheid van de Brusselse ring is Beersel vanuit het hele land vlot bereikbaar met de wagen. Beersel 
centrum bereik je via uitrit 19. 
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Korte impressie najaarsbijeenkomst op zaterdag 4 mei 2019 
 

 
 
Op zaterdag 4 mei was het E. du Perron 
Genootschap te gast in het Meermanno 
Museum in Den Haag 

 

Jaarvergadering E. du Perron Genootschap, za. 4 mei 2019, Meermanno Museum te Den 
Haag 
 

1. Opening / Mededelingen / Ingekomen stukken 
Voorzitter Kees Snoek opent de vergadering om 14:05 uur en verwelkomt de 23 
aanwezigen, waaronder 18 leden. De presentielijst gaat rond.  
Bericht van verhindering is ontvangen van:  Manu van der Aa, Margreet van der Wal, Theo  
Bakker, L.B.E. Vonk, Ton Hogenes, Kiki Hannema, Daniel Cunin, Anja Snaterse 
 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

2. Notulen Algemene ledenvergadering 14 april  2018 
De notulen worden vastgesteld en ondertekend door voorzitter en secretaris. 
 

3. Jaarverslag 2018 van de voorzitter 
Kees Snoek leest het jaarverslag over 2018 voor. De tekst wordt gepubliceerd in de 
komende nieuwsbrief. 
 

4. Financieel jaarverslag 2018, begroting 2020 
Jaarcijfers 2018 
Arthur van Schendel geeft een toelichting op de jaarcijfers:  het jaar is afgesloten met een 
positief saldo. Dit positieve resultaat is bereikt doordat de kosten voor de 
najaarsbijeenkomst laag waren, er extra verkopen waren van het Cahiers  en er extra giften 
waren van leden. Van Manu van der Aa kreeg het Genootschap bij zijn afscheid als 
bestuurslid een bijzondere gift van €1.000. Hiervoor is een aparte reservepost Bijzondere 
Programma reserve in het leven geroepen. 
 
Website e.duperron.nl: Arthur meldt dat het EDPG samen met de stichting Menno ter 
Braak in gesprek is met het Literatuur Museum inzake de overname van het beheer van de 
website. Dit gaat langzamer dan gewenst. Arthur is in de tussentijd ook benoemd als 
penningmeester van de St. Menno ter Braak. 
 
De kascommissie (Taco de Kort en Wim Hazeu) heeft de financiële stukken over het jaar 
2018 in orde bevonden. De vergadering dechargeert het bestuur voor het financiële beleid.  
De  kascommissie wordt door de vergadering bedankt voor hun werkzaamheden.  
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Een nieuwe kascommissie zal bestaan uit Gert Selles en Wim Hazeu (hij heeft voor de 
vergadering doorgegeven dat hij zich opnieuw beschikbaar stelt). 
De vergadering gaat akkoord met de jaarcijfers.  
 
Contributieverhoging per 2020  
Het bestuur stelt voor om de contributie m.i.v. 2020 te verhogen naar €39,00 per jaar. De 
prijzen voor de Cahiers, losse nummers en een abonnement (2 nummers),  gaan ook 
omhoog, naar respectievelijk €12,00 en €22,00. 
De vergadering stemt hiermee in. 
 
Begroting 2020 
In de begroting 2020 zijn de verhogingen van contributie en Cahiers meegenomen. Er zijn 
geen vragen of opmerkingen. 
 De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd. 
 

5. Bestuurssamenstelling  
Petra Mars en René Verschuur zijn herbenoembaar, zij worden direct herbenoemd. 
Cok de Zwart en John Soedirman worden voorgedragen als bestuurslid. De vergadering is 
akkoord met hun benoeming. 
 

6. Wat verder ter tafel komt/ Rondvraag / Sluiting 
- Het Cahiers nr. 49 is klaar en wordt uitgereikt aan de aanwezigen. 
- Ronald Spoor stelt aan het bestuur voor om Manu van der Aa te benoemen als erelid, 
gezien het feit dat hij zolang deel heeft uitgemaakt van het bestuur en zoveel voor het 
Genootschap heeft betekent. De aanwezige leden vinden dit een goed voorstel. Het 
bestuur zal dit voorstel bespreken. 
- Kees Meekel, die ook lid is van de Vestdijkkring vraagt of het bestuur ook de uitnodiging 
heeft ontvangen voor een bijeenkomst met meerdere literaire genootschappen. Het 
bestuur heeft deze uitnodiging wel ontvangen, maar heeft besloten niet deel te nemen aan 
deze bijeenkomst. Wel zullen de nieuwsbrieven uitgewisseld worden. 
- Ad Rigters was bij de uitreiking van de E. du Perronprijs, maar zag daar geen andere leden 
van het Genootschap. Hij vertelt dat de winnaar aan gaf dat hij bij het schrijven niet de 
gedachtegang van Du Perron in zijn achterhoofd zat. Ad vraagt daarom of de prijs niet 
meer bij Du Perrons gedachtegoed zou moeten blijven en hij vraagt of er niet iemand 
namens het EDPG in de jury moeten zitten. 
Kees Snoek legt uit dat de Manu van der Aa in de jury zat en dat het bestuur vorig jaar een 
opvolger voor Manu had voorgesteld, maar dat de jury deze niet heeft overgenomen 
omdat zij liever een verjonging van de jury voor zich zag. Kees zal nog een keer de 
voorzitter van de jury hierover mailen. 
- Krijn ter Braak meldt dat het volgend jaar 200 jaar geleden is dat Multatuli werd geboren 
( 2 maart 1820). Ter gelegenheid daarvan is Krijn gevraagd om een website te ontwikkelen 
op dezelfde manier als de Ter Braak en Du Perronwebsites. Hij merkt op dat het voor het 
EDPG misschien een idee is om volgend jaar ook extra aandacht te schenken aan de relatie 
Du Perron – Multatuli. 
 
De vergadering wordt gesloten om 14.35 uur.       
 

Jaarverslag 2018 
 
Waarde leden van het E. du Perron Genootschap, en beste gasten die op deze 
gedenkwaardige dag naar het Museum Meermanno zijn getogen, 
 
Evenals vorig jaar houden we onze voorjaarsbijeenkomst op deze locatie, in het koetshuis 
van het museum voor het boek. Vorig jaar kwamen we hier samen op 14 april. Bij die 
gelegenheid sprak Rudi Wester over de relatie Du Perron – Jef Last, terwijl ik zelf mijn licht 
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liet schijnen over Jan Wolkers als lezer van Du Perron. Zowel Jef Last als Jan Wolkers 
waren, ieder op eigen manier, links geëngageerde schrijvers, terwijl Du Perron, naar het 
woord van H. van Galen Last, een geëngageerd anti-politicus was. Zowel voor Last als voor 
Wolkers was de onafhankelijke intellectueel Du Perron een toetssteen, zoals hij dat ook 
was geweest voor André Malraux. 
 De relatie Du Perron – Malraux speelt een belangrijke rol in mijn Franstalige boek À 
la recherche d’un destin. L’écrivain néerlandais Eddy Du Perron et la littérature française, dat 
in mei 2018 werd gepubliceerd door de Association Amitiés Internationales André Malraux 
(AIAM). Dit boek, bestaande uit acht essays en geïllustreerd met 82 afbeeldingen, werd op 22 
november 2018 gepresenteerd op een avond in het theater L’Échappée Belle (‘de Mooie 
Ontsnapping’), gelieerd aan de Franse boekhandel Le Temps Retrouvé te Amsterdam. Op deze 
bijeenkomst, bijgewoond door ongeveer 25 belangstellenden, gaf ik een lezing over Du Perron 
en Malraux, terwijl Rachid Hiati, in Rijssel gepromoveerd op Malraux in het licht van Nietzsche 
en Dostojevski, en al vele jaren docent Frans in ’s-Hertogenbosch, nader inging op Malraux’ 
ideeën. Het was een geanimeerde bijeenkomst. 
 Enkele weken daarvoor, op 3 november, waren wij te gast in het Instituut Blankestijn 
te Utrecht. Mijn collega aan de vakgroep Nederlands aan de Sorbonne, Dorian Cumps, hield 
een voordracht over Du Perrons opinie over F. Bordewijk, onder de titel ‘Twee 
tegenovergestelde opvattingen van het modernisme’. In deze diepgravende poëticale bijdrage 
komt Dorian Cumps tot de conclusie dat Du Perron bij uitstek de modernist van het 
zelfonderzoek door het bewustzijn is, in de egotistische traditie, terwijl Bordewijk de literaire 
onderzoeker is van de diepere lagen van de psyche. Niettemin, om Dorian Cumps te citeren: 
‘Bij alle verschillen in poëticale opvatting delen ze een afkeer van het dogmatische denken en 
van het totalitarisme met elkaar; beide auteurs zijn ook modernisten die afstand hebben 
genomen van de radicale avant-garde’. Tot slot schrijft hij: ‘Beide auteurs hebben hun stempel 
gedrukt op het literaire leven van het interbellum door de creativiteit van het modernisme in 
overeenstemming te brengen met de grondbeginselen van het modernisme.’ 
 Op deze bijeenkomst gaf ik zelf een lezing over ‘Lust en liefde bij Du Perron’, in 
overeenstemming met het thema ‘Liefde en lust in de Indische Letteren’, van het jaarlijkse 
Bronbeeksymposium van de werkgroep Indische Letteren, dat daags na onze Utrechtse 
bijeenkomst plaatsvond en zo’n 300 toehoorders trok. Mijn lezing was gebaseerd op wat Du 
Perron over dit thema naar voren brengt in Het land van herkomst, maar ook op zijn 
briefwisseling met zijn grote liefde Elisabeth (‘Bep’) de Roos. De vrijgevochten Bep en de naar 
absolute liefde zoekende Eddy, u begrijpt wat voor choc des opinions die ontmoeting teweeg 
bracht. U kunt hierover lezen in het nummer van Cahiers voor een lezer dat vandaag wordt 
gepresenteerd. 
 
Vorig jaar kwamen er twee nummers uit van onze Cahiers: nr. 47, verschenen in april 2018, en 
nr. 48, in december. Nr. 47 was het laatste nummer waar Manu van der Aa als redactielid aan 
was verbonden. Tevens trad hij af als bestuurslid, na een zeer lange periode waarin hij de 
bijzondere functie van sommelier bekleedde. Bij dezen wil ik Manu nogmaals danken voor zijn 
jarenlange inzet voor het E. du Perron Genootschap. Op de achtergrond blijft hij gelukkig 
aanwezig als gewaardeerd adviseur en duvelstoejager. Met ingang van nr. 48 trad Cok de 
Zwart op als redactiesecretaris van de Cahiers. De overgang werd gemarkeerd door nr. 48 te 
voorzien van een appelgroen omslag. 
 In 2018 overleden drie leden van ons genootschap: Otti Zanen-Lim, de heer R.G. 
Wagner en Mels de Jong. Ik breng hun hierbij een saluut, met dank aan hun ledentrouw en 
bijdragen. Mels de Jong, schrijver van een biografie van A.M. de Jong en een boek over Paul 
Léautaud, maakte ook jarenlang deel uit van de redactie van Cahiers voor een lezer. 
 Tot slot kan ik berichten dat op 16 april 2019 in Tilburg de E. du Perronprijs is 
uitgereikt aan Jan Leyers voor zijn boek Allah in Europa. Het reisverslag van een ongelovige. In 
dit boek houdt Leyers een pleidooi voor een open multicultureel Europa. De achtste Du 
Perron-lezing werd uitgesproken door Gloria Wekker, die in haar deconstructieve lezing van 
Het land van herkomst liet zien dat verschillen in gender, ras en afkomst ook in die roman 
bepalend zijn voor het wereldbeeld. Voor mij is dit geen verrassende conclusie, maar 
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aangezien ik niet bij haar lezing aanwezig kon zijn, zie ik uit naar de weergave daarvan die zal 
verschijnen in De Groene Amsterdammer. 
 
Intussen is het bestuur bezig met de voorbereiding van onze najaarsbijeenkomst en de 
voorjaarsbijeenkomst van 2020. De najaarsbijeenkomst zal naar alle waarschijnlijkheid 
plaatsvinden in Brussel, gekoppeld aan een excursie in het spoor van Du Perron. Ik verzoek u 
alvast de data van 19 en 20 oktober 2019 te noteren.  
 De voorjaarsbijeenkomst van 2020 vindt vermoedelijk plaats op 4 april, en wel in het 
Dordrechts Museum, waar dan een expositie te zien zal zijn van tekeningen die de Dordtse 
kunstenaar Jaap Schlee heeft gemaakt van Paul Léautaud. Onze bijeenkomst wordt 
georganiseerd in samenwerking met het C. Buddingh’ Genootschap en zal de relatie 
Buddingh’-Du Perron-Léautaud tot onderwerp hebben. Nadere mededelingen volgen. 
 Maar vooreerst wens ik u veel genoegen toe op deze voorjaarsbijeenkomst 2019 en 
dank ik u voor uw aanwezigheid en trouw. 
 
Kees Snoek Den Haag, 4 mei 2019. 

 

Na de jaarvergadering volgden er  twee voordrachten.  
Eerst was Frank Okker aan het woord over E. du Perron en de Indische damesbelletrie. Hij 
deed uit de doeken wat  Du Perrons ideeën waren over de schrijfsters van Indische 

Letterkunde, zoals  Madelon Székely-Lulofs en Vicky Baum. 
 

 

 
 
 
Na de pauze hield Rob Luckerhof een voordracht over het eerste schrijverscongres in Parijs. 
Dit werd gehouden ter verdediging van de cultuur. En Du Perron was hierbij nauw 
betrokken. 
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E. du Perronprijs 2018 
 
De E. du Perronprijs 2018 is op 16 april uitgereikt aan aan Jan Leyers voor zijn boek Allah in 
Europa. Het reisverslag van een ongelovige. Gloria Wekker hield op dezelfde avond de 
achtste E. du Perronlezing. Deze lezing is (enigszins verkort) opgenomen in de Groene 
Amsterdammer van 23 mei 2019. https://www.groene.nl/artikel/jasmijn-en-maanlicht 
Kees Snoek stuurde als reactie op Wekkers lezing een ingezonden brief, deze werd op 5 juni 
in de Groene gepubliceerd: 

Du Perron 

In haar artikel ‘Jasmijn en maanlicht’ (in De Groene van 23 mei) beproeft Gloria 
Wekker een kritische herlezing van Het land van herkomst, waarbij zij focust op 
gender, ras/etniciteit, klasse en seksualiteit. In 1991 leverde Mieke Bal al een 
feministische deconstructie van de roman. Anders dan Bal vindt Wekker Het 
land van herkomst een mooi boek. Zij prijst Du Perrons empathie en kritische 
zelfinzicht, en citeert de zinsnede waarin hij schrijft dat ‘de Javanen volkomen 
gelijk hebben (…) Ik weet alleen zeker dat wanneer ik ooit in hun land 
terugkom, ik anders, met oneindig meer sympathie en aandacht, tegenover hen 
zal staan dan ik vroeger deed.’ Deze cruciale zin komt op conto van de gerijpte, 
reflecterende Arthur Ducroo, Du Perrons alter ego in de roman. Daarnaast geeft 
de vertellende Ducroo de toenmalige verhoudingen in Indië realistisch weer. 
Wekker doet alsof zij allerlei onbewuste patronen in de roman heeft ontdekt 
die moeten bewijzen dat Du Perron ‘ten diepste gevangen (blijft) in een 
koloniaal en seksistisch wereldbeeld. Hij maakt inzichtelijk dat het 
basiselement van kolonisering en de Indische samenleving de “kennis” is dat 
wij, witten, niet hetzelfde zijn of moeten worden als zij, dat wil zeggen niet 
verindischen.’ Die vrees voor verindisching komt echter van de ouders van 
Ducroo, en Du Perron heeft deze aspecten, die hij zelf achter zich had gelaten, 
bewust in zijn roman aangebracht. 

Dat Ducroo ‘met afschuw’ de professor met zijn Edammer kaas en ontbloot 
bovenlichaam beschrijft is pertinent onjuist. Wekker heeft verkeerd (want 
verbeten) gelezen: Ducroo geeft de ontstelde reactie weer van een lid van de 
Raad van Indië. Dit verhaal had hij gehoord van Ströbl (alias de oudheidkundige 
J. Knebel) en hij maakt zich juist vrolijk over die geschrokken autoriteit. Ströbl 
wordt beschreven als een man die lak heeft aan ambtenaren en 
gewichtigdoenerij, en Ducroo geniet daarvan. 

Verder speculeert Gloria Wekker dat Du Perrons dood mede werd veroorzaakt 
door heimwee naar zijn geboorteland. Maar hij was in augustus 1939 juist uit 
Indië ‘opgesjeesd’, omdat hij er wegens het koloniale racisme en de halsstarrige 
houding van het gouvernement tegenover het Indonesische nationalisme niet 
meer wilde wonen. Hij uitte zijn afkeer van dit Indië in een open brief aan de 
door het gouvernement verbannen nationalist Sjahrir. 

KEES SNOEK, Parijs 
. 
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