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TERUGBLIK OP 2018…

…EN VOORUITBLIK OP 2019

In deze laatste BoonBerichten van 2018 doen we
verslag van onze geslaagde najaarsbijeenkomst in
Aalst. Het is ook een goed moment om even terug
te blikken op gebeurtenissen rond Boon in het
afgelopen jaar.

Komend jaar zal een echt Boonjaar worden, want
we herdenken dan dat Louis Paul Boon 40 jaar
geleden overleed. We werken aan een speciaal
programma in mei dat zal plaatsvinden in Aalst of
elders in België of Nederland, afhankelijk van de
uiteindelijke inhoud en de beschikbaarheid van
de beoogde locatie. Bovendien werkt het literaire
tijdschrift De Parelduiker aan een themanummer
over Louis Paul Boon.
Natuurlijk zal er in het voorjaar ook weer een
nieuw deel van de Boontjes aan de leden worden
gepresenteerd: Boontjes 1972.

Op vrijdag 4 mei presenteerden we samen met de
Culturele Centrale CC Boontje het boek Boontjes
1971 op de voorjaarsbijeenkomst in Sint Niklaas.
Tom Lanoye hield er een vurig pleidooi voor een
blijvende waardering voor het literaire werk van
Louis Paul Boon.
De stand van zaken bij de verschillende auteursgenootschappen in Vlaanderen werd in de krant
De Standaard van vrijdag 12 januari geschetst.
Een soort vervolg hierop was te vinden in Snoecks
2019 die vanaf het najaar in de boekhandel was te
vinden. Ook daarin stond een artikel over de
literaire genootschappen, met een nadruk op ons
eigen Boon Genootschap en het Willem Elsschot
Genootschap.
Op 21 juni 2018 werd gebouw Utopia in Aalst
geopend. In het nieuwe complex aan de Graanmarkt hebben zowel de stedelijke Academie voor
Podiumkunsten als de hoofdbibliotheek een
onderkomen gekregen.
Op zaterdag 23 juni, tijdens de openingsdagen,
droeg Jacquy De Pauw een selectie voor uit het
oeuvre van Boon dat hij voor de gelegenheid had
vertaald in het Aalsters dialect.

NAJAARSBIJEENKOMST
8 DECEMBER IN AALST
Op zaterdag 8 december presenteerden het Louis
Paul Boon Genootschap en het Willem Elsschot
Genootschap in de nieuwe Aalsterse bibliotheek
Utopia het boek: "Een harde vriendschap: de
briefwisseling tussen Louis Paul Boon en Willem
Elsschot". Deze nieuwe en uitgebreide editie van
de briefwisseling bevat een speciale bijlage met
de brieven in facsimile.
Luckas Vander Taelen, voorzitter van het Boon
Genootschap, interviewde Cyriel van Tilborgh,
voorzitter van het Elsschot Genootschap, en Vic
van de Reijt over deze uitgave en de vriendschap
tussen beide auteurs.

Het standbeeld van Boon verhuisde van de
voortuin van het Stedelijk Museum naar het plein
vlak voor het nieuwe Utopia in Aalst.
De Kapellekensbaan verscheen in 2018 in de Perpetuareeks van uitgeverij Athenaeum. In deze
prachtige reeks worden de honderd beste boeken
van de wereld uitgegeven.
In het Stedelijk Museum 't Gasthuys in Aalst werd
een tentoonstelling georganiseerd over Pieter
Daens, de jongere broer van priester Adolf Daens.
Boon schreef zijn beroemde boek over Daens
door zich te verplaatsen in deze journalist,
drukker-uitgever, schrijver en politicus.

Luckas Vander Taelen in gesprek met Cyriel van Tilborgh…

Eerlijkheid & vrijheid – Pieter Daens (1842-1918)
– Journalist, drukker, uitgever, schrijver, politicus.
De uitgave werd voor de leden beschikbaar
gesteld door ’t Gasthuys waarvoor het Genootschap zeer erkentelijk is.

… en in gesprek met Vic van de Reijt

Daarna schoven we aan voor een hutsepot, één
van de lievelingsgerechten van Louis Paul Boon,
in de brasserie van Utopia. We waren met ruim
60 liefhebbers die genoten van deze smakelijke
maaltijd in goed gezelschap. Tijdens de maaltijd
las Jacquy De Pauw een Boontje over deze
maaltijd voor in het Aalsters dialect. Alle aanwezigen kregen een afdruk van dit Boontje, met
daarbij de Aalsterse vertaling en het recept.
Gedurende de daaropvolgende week was
dezelfde hutsepot à la Boon het lunchmenu in de
Utopia brasserie.

Het boek “Een harde vriendschap, de briefwisseling tussen Louis Paul Boon en Willem
Elsschot” (WEG Cahier nummer 19), bezorgd
door Jos Muyres en Vic van de Reijt, is tegen
betaling en slechts in klein aantal nog beschikbaar. U kunt daarop inschrijven; de kosten
bedragen € 10,- inclusief verzendkosten.
Toewijzing geschiedt op tijdstip van binnenkomst
van inschrijving, uitsluitend via mail@lpboon.net.
Degenen die op 8 december aanwezig waren in
Aalst, kunnen niet nogmaals inschrijven. Vermeld
uw naam en volledig adres. Betaling na ontvangst
van rekening.
We doen ons best meer exemplaren te krijgen.
Garanderen kunnen we echter niets.
Tenslotte zijn er nog enkele exemplaren beschikbaar van de uitgave van André Schreuders’ Langs
de Kapellekensbaan, met film op dvd en met een
nawoord door Jos Muijres. Uitgegeven door het
(voormalige) Huis Clos.
De kosten van deze publicatie bedragen € 10,plus verzendkosten. Ook hier geldt toewijzing op
tijdstip van binnenkomst, uitsluitend via
mail@lpboon.net. Vermeld uw naam en volledig
adres. Betaling na ontvangst van rekening.
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Voordracht van Jacquy De Pauw tijdens de maaltijd

PUBLICATIES VOOR LEDEN
Zoals vermeld in de ledenbrief van 17 december
2018 ontvangen alle leden vanaf 27 december
een uitgave van het Stedelijk Museum’t Gasthuys
in Aalst waar een tentoonstelling liep over Pieter
Daens ter herdenking van zijn 100e sterfjaar.
De publicatie, in de vorm van een brochure van
44 bladzijden, heet naar de tentoonstelling
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