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Nieuwsbrief juli 2020 – Jaargang 27, nummer 2 
 
Beste leden, 
 
Het is een tijdje geleden dat u voor het laatst van ons hoorde. Nadat wij helaas 
genoodzaakt waren de voorjaarsbijeenkomst van 28 maart jl. te annuleren, zijn ook 
wij voornamelijk bezig geweest met het werken vanuit onze huiskamer. Gelukkig zijn 
alle bestuursleden nog steeds gezond en wij hopen dat u deze, in alle opzichten 
onwerkelijke tijd, goed bent doorgekomen! 
 
In de afgelopen maanden is iedereen bezig geweest om via nieuwe manieren in 
contact te blijven met elkaar en zo hebben ook wij als bestuur vorige maand onze 
eerste bestuursvergadering per beeldscherm gedaan: 
 

 
 
Gezien de huidige ontwikkelingen is het in september weer mogelijk om als groep bij 
elkaar te komen en gelukkig bleek de tentoonstelling van Jaap Schlee in het 
Dordrechts Museum te zijn verlengd. In deze nieuwsbrief vindt u de nieuwe datum 
van de ledenvergadering en najaarsbijeenkomst in september. 
 
Hartelijke groet,  
Bestuur EDPG 
Kees Snoek, Petra Mars, René Verschuur, Cok de Zwart, Arthur van Schendel en onze 
adviseur Eveline du Perron 
 
 



2 

 

 

 
Vooraankondiging Najaarsbijeenkomst op zondag 27 september 2020 

Samen met het C. Buddingh’ Genootschap wordt op deze zondag een speciale 
bijeenkomst gehouden in het Dordrechts Museum. Er is in het museum een kleine 
tentoonstelling te bezichtigen van tekeningen en etsen o.a. door Jaap Schlee (1948-
2016), waarin Paul Léautaud en anderen figureren.  
 
De bijeenkomst vindt plaats in het ruime auditorium waar de 1,5 meter afstand 
goed kan worden nageleefd. 
 
Programma 
13.30 uur - Ontvangst  
14.00 uur - Algemene Ledenvergadering E. du Perron Genootschap 
14.30 uur - Lezing Wim Huijser over C. Buddingh’- Paul Léautaud 
15.15 uur - Pauze 
15.45 uur - Lezing Kees Snoek over de receptie van Du Perron door C. Buddingh’ 
16.30 uur - Borrel 
Aanmelding graag z.s.m. via info@edpg.nl  bij Petra Mars.   
 
Locatie: Dordrechts Museum, Museumstraat 40, 3311 XP Dordrecht 
Neemt u uw museumjaarkaart mee? 
 
Met de auto is het musem goed bereikbaar en er is een parkeergarage 
(Drievriendenhof) vlakbij het museum. 
Met openbaar vervoer: vanaf NS-station Dordrecht neemt u de QBuzz bus: één 
halte naar ‘Centrum Dordrecht’. Vanaf de bushalte is het ca. 7 minuten wandelen 
naar het museum. Zie 9292.nl voor actuele vertre 
ktijden. Zelf wandelen: het museum is in een wandeling van ca. 15 minuten te 
bereiken vanaf het station. 
 

 

E. du Perronprijs 2019 
 

 
 
De E. du Perronprijs 2019 is toegekend 
aan Ellen Deckwitz voor haar bundel 

Hogere Natuurkunde. De jury bekroont 
een fascinerende en onheilspellende 
dichtbundel, waarin verschillende 
genres, stemmen en stemmingen met 
elkaar worden verweven. Aan het 
woord is een kleindochter die de stem 
van haar grootmoeder laat klinken en 
haar oorlogservaringen in Nederlands-
Indië onder woorden probeert te 
brengen. Het levensverhaal wordt 
alleen in flarden verteld. Deckwitz’ 
verhalende poëzie laat zien hoe 
families getekend worden door een 
land van herkomst dat werd verwoest.  

 

 

mailto:info@edpg.nl
http://www.9292.nl/
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De E. du Perronprijs 2019 wordt uitgereikt op 15 oktober 2020 tijdens de E. du 
Perronavond in de Glazen Zaal in de LocHal aan de Burgemeester Brokxlaan 1000 in 
Tilburg.  Maxim Februari zal dit jaar de E. du Perronlezing houden. Voor tijden, 
programma en aanmelding, bezoek KunstLoc Brabant 

 

 
Mededelingen 
- In het voorjaar zijn twee trouwe leden van het EDPG overleden: Bob Zanen en 

Gerrit Korthals Altes. 
- Een aantal leden heeft nog niet de contributie voor 2020 betaald. Wilt u de 
contributie  z.s.m. voldoen? 
 

Uitgaven, signalementen 

-  In De Groene Amsterdammer van 6 februari 2020, p. 68-69 staat een recensie 
door Kees ’t Hart van de studie Het geel van Marcel Proust door Mieke Bal. Hieruit 
dit opmerkelijke citaat: 

 “Ze wil het debat over kunst en literatuur zo lang mogelijk voortzetten. Wat dit 
betreft verschilt ze van de huidige tendens in de kunst- en literatuurbeschouwing 
om kunstwerken van alleen een ‘politieke’ lezing te voorzien, ze af te keuren dus en 
daarmee een debat erover voorgoed uit te sluiten. Dat was in haar oudere werk nog 
anders, ze probeerde in De canon onder vuur (1991) bijvoorbeeld in een bijzonder 
kwaadaardig en zwak onderbouwd artikel voorgoed, en wat mij betreft tevergeefs, 
af te rekenen met het werk van E. du Perron.” 

-  Een van de meer aantrekkelijke blogs op het web is die van Groningse antiquaar 
Nick ter Wal en zijn ‘Artistiek Bureau’. Ditmaal schrijft hij over het echtpaar Du 
Perron-De Roos, te Parijs: Uitleenkaart. 

“Van tijd tot tijd leverde Du Perron ook een bijdrage aan Het Vaderland. Uit de 
overgeleverde brieven van Du Perron is af te leiden wanneer de met '(Van onzen 
correspondent)' ondertekende tekst door hem is geschreven, en niet door haar. 
Een van Du Perrons aardigste bijdragen is een uitgebreid portret van Sylvia Beach, 
de drijvende kracht achter de Parijse boekwinkel en uitleenbibliotheek 
Shakespeare and Company. Het stuk 'Een bedreigd cultuurcentrum' stond op 
maandag 29 juni 1936 in de krant. Uit de eerste gepubliceerde resultaten van een 
formidabel onderzoek naar de uitleenbibliotheek van Shakespeare and Company 
door Princeton University blijkt nu dat Elisabeth du Perron-de Roos lid was van de 
'lending library' van Beach. Zij en de grafisch ontwerper Martin Engelman zijn de 
enige Nederlanders die sporen hebben nagelaten in het archief van de befaamde 
boekhandel annex leesbibliotheek. Het abonnement bij Shakespeare and Company 
stelde hen in staat om in de Franse hoofdstad Engelstalige boeken en tijdschriften 
te lenen en te lezen.” 

 

https://www.kunstlocbrabant.nl/agenda/e-du-perronprijsuitreiking-e-du-perronlezing-2019-3579
https://www.artistiekbureau.com/post/elisabeth-de-roos-shakespeare-and-company
https://shakespeareandco.princeton.edu/
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- Het land van herkomst wordt ook elders hoog gewaardeerd! Ziehier de canon van 
Absint, het tijdschrift van de studenten Nederlands aan de Universiteit van 
Amsterdam.  

 

 

 


