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HERDENKING LOUIS PAUL BOON
(† 10 mei 1979)

zijn. Het bestuur is beiden zeer dankbaar voor het
vele werk dat zij voor het genootschap hebben verzet
en uiteraard zal er van hen nog op gepaste wijze
afscheid worden genomen.

Onze voorjaarsbijeenkomst was op zaterdag 11 mei in
Aalst, waar in gebouw Utopia de film De Bom werd
vertoond. Hiermee herdachten we het overlijden van
Louis Paul Boon, veertig jaar geleden. Op 10 mei 1979
overleed hij op 67-jarige leeftijd. Exact 40 jaar en 1
dag later konden we Boon zelf als acteur in actie zien,
want in deze film van Robbe De Hert speelt Boon de
hoofdrol.

André Dumont heeft gelukkig aangegeven nog tot het
eind van het jaar het bestuur te blijven ondersteunen
zodat er voor een goede overdracht van diverse
secretariaatstaken kan worden gezorgd.

In het vorige BoonBericht schreven we over het
verhaal van deze film en gaven we een kleine bloemlezing uit de Boontjes die Boon schreef over zijn
belevenissen tijdens de opnames. Deze columns van
Boon resulteerden uiteindelijk in de boekuitgave De
Bom.

Het bestuur heeft ervoor gekozen alleen de Belgische
bankrekening aan te houden voor alle betalingen door
de leden. Dit om de administratie en financiële
verantwoording te vergemakkelijken

De filmvoorstelling werd ingeleid door Boonspecialist
Kris Humbeeck. Hij belichtte in het bijzonder het
belang van de film voor Boon en hoe hij zichzelf vaak
neerzette als het eenvoudige boontje die het allemaal
niet zo goed snapte en wie alles bij toeval leek te
overkomen, terwijl hij natuurlijk een enorm groot
schrijver was die heel goed wist welke rol hij speelde.

Als nieuwe bestuursleden werden voorgesteld en
geaccepteerd: Erna De Ridder, Jacquy De Pauw, Bert
Ummelen en Herman Verlint.

Tenslotte vertelde Frank Vlaeminck, lid van ons
genootschap, dat hij werkt aan een Engelse vertaling
van Het geuzenboek. Hij zoekt daarom geïnteresseerden die de tekst zouden willen meelezen.

DE TWEE GEZICHTEN
VAN DE SCHRIJVER LOUIS PAUL BOON
Zondag 26 mei 11:00 - 13:30
Podium Babel, Sittard
Op zondag 26 mei is er een literaire ontmoeting ter
gelegenheid van de veertigste sterfdag van Boon in
Podium Babel, Sittard van 11:00 – 13:30.

Beeld uit de film: Louis Paul Boon en Betsy Blair

Voorafgaand aan de voorstelling in Utopia hadden wij
onze Algemene Ledenvergadering in cultuurcentrum
De Werf. Het financieel verslag werd toegelicht door
André Dumont en voorzitter Luckas Vander Taelen
blikte vooruit op de werking en activiteiten van ons
genootschap.
De secretarissen John Jacobs en André Dumont hebben aangegeven af te treden en niet herkiesbaar te

De publicisten en Boon-liefhebbers Rob Bindels en
Ben van Melick zullen als opmaat hún visie geven op
de ambivalentie in leven en werk van de schrijver,
waarna hoogleraar Kris Humbeeck, biograaf en
hoofdbezorger van het verzameld werk, en Wim
Dijkstra (oud-burgemeester van Sittard-Geleen, vicevoorzitter van het L.P. Boon Genootschap en verwoed
Boonverzamelaar), hun licht zullen laten schijnen
over de volgende vragen:
- wordt Boon nog gelezen?
- hoe houden we hem in leven?
- waarom laat de biografie zolang op zich wachten?
- hoe luidt het vonnis van de letterkundige geschiedschrijver over dit zo omvangrijke en gevarieerde
oeuvre?
Entree € 5,Adres:
Engelenkampstraat 23, Sittard

Het overlijden van Boon veertig jaar geleden werd
ook gememoreerd op diverse plaatsen in de media.
Het Laatste Nieuws kopte bijvoorbeeld: “Schrijver
Louis Paul Boon 40 jaar overleden, maar nog lang niet
dood.”
In dit artikel bevestigt het hoofd van Utopia, Arnoud
Van Der Straeten, dat Louis Paul Boon nog altijd graag
gezien is door het lezerspubliek. “We hebben in totaal
34 titels van Louis Paul Boon in de collectie. Van de
meeste titels hebben we twee exemplaren, van sommige zeven. In 2018 verhuisde de bib naar Utopia en
hebben we alleen de cijfers van een half jaar werking:
de boeken van Boon zijn dan 159 keer uitgeleend. In
het eerste kwartaal van dit jaar telden we al 152
uitleningen. De Kapellekensbaan is met 64 uitleningen
in 2018 en 2019 de topper. Boon is niet dood, lang
leve Boon”, zegt Van Der Straeten.

EERSTE PAGINA’S BOON-BIOGRAFIE
De website van het Louis Paul Booncentrum is vernieuwd. De site werd al lange tijd niet meer bijgewerkt, maar daarin is nu gelukkig verandering
gekomen. Op de website is informatie te vinden over
het Verzameld Werk en de biografie.
Als primeur worden er twee pagina’s gepresenteerd
uit de biografie Gelijk de vis zwemt moet ik schrijven.
De link staat op de homepage van het Booncentrum.
In de nieuwsrubriek is een interactieve animatie te
vinden over het begin van de Tweede Wereldoorlog
en Boons oorlogshandelingen tijdens de mobilisatie.

HET GEUZENBOEK
NIEUW EDITIE
Knack heeft kortgeleden een nieuwe editie van Het
Geuzenboek uitgebracht voor de prijs van 20 euro.
Knack: “Dit lijvige boek van meer dan 800 bladzijden
verhaalt chronologisch en uitvoerig de waanzinnige
zestiende eeuw in Vlaanderenland en vooral Gent.
Over hoe de geuzen in opstand kwamen tegen de
rooms-katholieke Spaanse tirannie en terreur en de
inquisitie. Een meeslepend verhaal over politieke en
godsdienstige twisten, gruwelijke historische feiten
en figuren, successen en nederlagen, volksopstanden,
bloed en tranen.
De karakters zijn treffend neergezet, vorsten en
kerkelijke heren niet gespaard, het onrecht en de
armoede krijgen hier een gezicht. Een onvergetelijk
tijdsepos geschreven met nauwelijks ingehouden
woede.”
Kijk voor informatie op: https://shop.knack.be/boon

MIJN KLEINE OORLOG
NIEUWE UITGAVEN
Ook van het boek Mijn kleine oorlog zijn nieuwe
edities verschenen, zowel een nieuwe Nederlandstalige uitgave als een vertaling in het Spaans. In het
volgende BoonBericht zullen we uitgebreid ingaan op
deze nieuwe uitgaven.

http://www.lpbooncentrum.be/

BoonBerichten
De onregelmatig verschijnende BoonBerichten worden
uitgebracht onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
redactie: Erik van Veen
Bestuur:
Luckas Vander Taelen (voorzitter), Wim Dijkstra en Luc Geeroms
(ondervoorzitters), André Dumont en John Jacobs (secretarissen),
Freddy Van Hollebeke (penningmeester), Erik van Veen (website
en BoonBerichten), Gert Jan de Bruijn, Jacquy De Pauw, Erna De
Ridder, Bert Ummelen en Herman Verlint
Jo Boon is adviseur van het bestuur

Secretariaat België:
John Jacobs, Martelarenstraat 143, 1800 Peutie
02 2512291 – jpgjacobs@skynet.be

Secretariaat Nederland:
André Dumont, Groenestraat 114, 6531 HT Nijmegen
06 30014253 / 024 3565019 – mail@lpboon.net

Bankrekening België: BE36068200494781 t.n.v. L.P.Boon
Genootschap, Oude Vismarkt 13, 9300 Aalst.

Meer over Louis Paul Boon op de website www.lpboon.net volg ons ook op Facebook: www.facebook.com/LouisPaulBoonGenootschap

