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uitnodiging
HERDENKING 25STE STERFDAG
LOUIS PAUL BOON
1 mei 2004 in Aalst
Louis Paul Boon stierf op 10 mei 1979. Dit jaar herdenken wij voor de 25ste keer zijn overlijden.
Het bestuur nodigt de leden uit om op zaterdag 1
mei 2004 naar Aalst te komen en deel te nemen aan
de herdenkingsbijeenkomst uitgaande van het genootschap. Het programma ligt nog niet helemaal
vast, maar ziet er in grote lijnen als volgt uit:
*
Bezoek aan het graf van Boon met een woord
van herdenking en een literaire geste aan de
man wiens hele leven obsessief aan de literatuur
en de kunst was gewijd
*
Bert Vanheste, bonoloog van het eerste uur,
presenteert De baan op met Boon, het boek dat
hij in opdracht van het genootschap en het
stadsbestuur van Aalst heeft geschreven
*
Gesprek met Paul de Wispelaere en Bert Vanheste (gevraagd) over de ontwikkelingen in het
literaire leven en hoe de geest van Boon daarin
waarneembaar is.
*
Gracienne Van Nieuwenborgh, schepene van de
stad Aalst, overhandigt de 2e Isengrimus aan
Paul de Wispelaere. De Isengrimus is de tweejaarlijkse prijs van het genootschap.
*
Receptie in De Loods en aansluitend diner.
Uit de keuken enige gerechten die aan Boons
kookboek zijn ontleend.
*

Begin april ontvangen de leden het definitieve programma
in de BoonBerichten 15. U kunt zich nu al aanmelden voor
deze herdenkingsbijeenkomst bij de beide secretariaten
(zie colofon). Het restaurant van De Loods heeft maar een
beperkte capaciteit. Ook om die reden is vroegtijdige
aanmelding gewenst. Zonodig hanteren we de volgorde
van aanmelding.

Dit boek, dat bij De Arbeiderspers zal verschijnen, is voor de leden van het genootschap beschikbaar voor het bedrag van € 5
(plus € 2 in geval van verzending). De winkelprijs zal ongeveer € 15 zijn.Helaas staan de
financiën het bestuur niet toe de uitgave gratis
aan de leden aan te bieden.
Komt u zeker naar Aalst, dan krijgt u daar het
boek (of meerdere) tegen betaling van €5 per
exemplaar. Als u niet naar Aalst kunt komen
dan maakt u € 7 over op een van de rekeningen van het genootschap (zie colofon) en het
boek wordt u spoedig na 1 mei toegestuurd.
DE BAAN OP MET BOON is reeds de vierde
literaire wandeling die Bert Vanheste het licht
doet zien. Hij schreef reeds literaire wandelboeken over Guido Gezelle en Brugge, Maurice Gilliams en Antwerpen en Willem Elsschot
in Antwerpen. Deze werken werden lovend
onthaald. Reden om uit te zien naar het komende deel over Boon en Aalst.
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INTRODUCEES
Kent u mensen die geïnteresseerd zijn in het
werk van Boon of wilt u nu eens wat aardigs
doen voor uw vriend of vriendin, neem hem of
haar dan mee naar Aalst op 1 mei. Wij bieden u
een mooi en ‘betaalbaar’ arrangement aan: voor
€ 7.50 is uw introducé een dag onder de pannen
bij het genootschap en bovendien in het bezit
van een eigen exemplaar van De baan op met
Boon.
HERDENKINGSBIJEENKOMST OP 10 MEI
Het Kunstplatform KAPPA in Kapellen houdt op
10 mei om 20.00 uur in het Cultureel Centrum ’t
Kerkske (Kapelsestraat 182) een bijeenkomst
waarbij de aangesloten kunstenaars bij KAPPA
in 2004 Boon wil herdenken met een project.
Paul de Wispelaere en Kris Humbeeck spreken
over Boon en zijn plaats op de boekenplank van
de 21ste eeuw om vervolgens met elkaar en het
publiek daarover de dialoog te openen. In de
volgende BoonBerichten komen we terug op dit
project.
HET GENOOTSCHAP BESTAAT 25 JAAR
In het najaar van 1979 werd de voorloper van
het Louis Paul Boon Genootschap, de Boonvereniging, in Aalst op initiatief van Bert Van
Hoorick opgericht. Dit moment wil het bestuur
niet ongemerkt voorbij laten gaan. Wilt u daarom
nu alvast in uw agenda noteren:
Zaterdag 6 november 2004
VIERING ZILVEREN JUBILEUM

GEZOCHT EEN OPMAKER (M/V)
VOOR BOELVAAR POEF
Henk Matthezing, de huidige opmaker van Boelvaar
Poef (BP) stopt, vanwege ernstig tijdgebrek in januari 2005 met zijn werk voor het blad. Hij blijft nog
wel lid van de redactie en wil ook doorgaan met het
ontwerpen van de omslag.
De redactie van BP zoekt nu naar iemand onder de
leden van het genootschap die deze taak wil overnemen, die affiniteit heeft met het maken van een
tijdschrift en ervaring met moderne opmaaksoftware (bijv. Adobe Indesign 2.0.) of deze in de loop van
2004 wil verwerven. Daarnaast is enige kennis nodig voor het digitaal bewerken van de illustraties /
foto’s om ze geschikt te maken voor publicatie. Een
DTP-er met ervaring in andere opmaakpakketten
(bijv. Quark Express) is ook welkom.
De nieuwe opmaker (m/v) dient de beschikking te
hebben over een redelijk moderne pc met cd-writer,
want BP volledig digitaal op cd aangeleverd bij de
drukker.
De nieuwe opmaker/ster zal intensief ingewerkt
worden in zowel het gebruik van de software als de
styling van Boelvaar Poef. De opmaker/ster is tevens lid van de redactie van BP. Meer informatie
en aanmelding bij Henk Matthezing. E-mail
henkm@python.kb.nl

Colofon
Bestuur:
André Dumont (voorzitter) Luc Geeroms (ondervoorzitter), Noud Cornelissen (ondervoorzitter),
John Jacobs (secretaris) Gert Selles (secretaris),
Freddy van Hollebeke (penningmeester), Geert
Goeman en Henk Matthezing

Louis Paul Boon Genootschap, Aalst
De feestcommissie is reeds geïnstalleerd. Meer
informatie daarover volgt spoedig.

BIOGRAFIE VAN WILLEM ELSSCHOT
In april verschijnt van de hand van het lid van
het genootschap Jan van Hattem: Willem Elsschot. Mythes bij het leven. De biografie.
Laat de bibliografie van Boon nog op zich wachten, Elsschot heeft dan inmiddels wel al zijn biografie.
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Meer over Louis Paul Boon op de website www.lpboon.net

