Boekhandel de Tribune nodigt u van harte uit voor de presentatie van
het nieuwe boek van Jos Perry:

Revolte is leven
Biografie van Theun de Vries (1907-2005)
Theun de Vries (1907-2005) was het boegbeeld van de
Communistische Partij van Nederland en jarenlang een graag geziene
gast in de landen achter het IJzeren Gordijn. In Moskou defileerde hij
langs de baar van Stalin, in Peking schudde hij de hand van Mao
Zedong (toen nog Mao Tsetoeng) en in Havana vierde hij samen met
Fidel Castro en diens supporters de verjaardag van de Cubaanse
revolutie. Gedurende zijn leven schreef hij een zeer omvangrijk
oeuvre bij elkaar, waaronder romans, verhalen, gedichten, essays,
hoorspelen, vertalingen, kritieken, biografieën en brieven.
Acht jaar na De Vries’ overlijden overziet Jos Perry met Revolte is
leven voor het eerst leven en werk van een geëngageerd, gedreven
schrijver als geheel. De rode draad is de vraag hoe de literator en de wereldverbeteraar in
hem elkaar in de weg zaten – en hoe zij elkaar inspireerden.

De presentatie vindt plaats op zaterdag 31 augustus om 17.00 uur
in
Boekhandel de Tribune Kapoenstraat 8 6211 KW Maastricht
Jos Perry (1950) is historicus en biograaf, en verbonden aan de
Universiteit Maastricht. Hij schreef biografieën van de sociaaldemocraat Willem Hubert Vliegen en de negentiende-eeuwse
kunstpaus Victor de Stuers.
De auteur zal zijn boek aanbieden aan de dichter Hans van de
Waarsenburg.
Hans van de Waarsenburg was met Theun de Vries bevriend en
publiceerde in 1984 een boek over hem (Theun de Vries, Voetsporen door
de tijd – Portret van een kunstenaar) Ook dit boek werd destijds in De
Tribune gepresenteerd. Dit was twee jaar nadat in 1982 Theun de Vries zelf de heropening
had verricht van Boekhandel De Tribune, na de verhuizing van de Brusselsestraat naar ons
huidig adres aan de Kapoenstraat.
De Hongaarse cellist Gábor Bartos, lid van het LSO, zal de presentatie muzikaal omlijsten.

Wij zien u graag op zaterdag 31 augustus

