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ISENGRIMUS 2009
Al onze leden en belangstellenden zijn welkom bij
de uitreiking van de 5e Isengrimus aan

GRACIENNE
VAN NIEUWENBORGH
oud-schepen van Cultuur van de stad Aalst

BOONLEZING 2009
Het bestuur nodigt leden en belangstellenden
van harte uit voor de 19e Bonlezing door

ERWIN MORTIER
21 NOVEMBER
OM 14.30 U. IN NIJMEGEN IN HET
VLAAMS CULTUREEL KWARTIER
IN DE ARSENAALPOORT 6.
OP ZATERDAG

19 SEPTEMBER OM
14.00 U IN HET BELFORT AAN DE
GROTE MARKT TE AALST.
OP ZATERDAG

PROGRAMMA VAN DE MIDDAG
14.00 u. Verwelkoming door Willem M.
Roggeman
14.05 u. Begroeting door Dylan Casaer,
schepen van Cultuur van de stad
14.10 u. Wim Dijkstra, vice-voorzitter van
het Genootschap en oud-burgemeester van
Oss, ‘n zusterstad van Aalst en broeder dus
van Gracienne.
14.25 u. Danny Vandenbossche, Vlaams
volksvertegenwoordiger,
gemeenschapssenator (Sp.A) en lid van het
presidium Cultuurcommissie in het Vlaams
Parlement.
14.45 u. Willem M. Roggeman, voorzitter van
het Genootschap, memoreert de verdiensten
van Gracienne die tot toekenning van de prijs
hebben geleid en geeft haar die in handen.
14.55 u. Gracienne heeft het laatste woord.
15.00 u. ’n Glas om te heffen op de laureate.
Pauze
15.30 u.

< LOUIS PAUL BOON >
Een theaterproductie van en door Herman
Bogaert in een besloten uitvoering voor de
leden van het Genootschap.
16.45 Sluiting en drankje.

PROGRAMMA
14.30 u. Verwelkoming door Willem M.
Roggeman, voorzitter van het Genootschap
14.40 u. Frans d’Haens zingt smartelijke liederen
over het lot van de werkman en over de verkommering in ’t algemeen.
15.00 u. Lezing door Erwin Mortier.
De schrijver van het recente en zeer geprezen
Godenslaap zal spreken over de zin en vooral
onzin van 'geëngageerde literatuur'.
15.45 u. Pauze
16.15 u. Jos Muyres, docent van de afdeling
Nederlands van de Radboud Universiteit,
interviewt de auteur
17.00 u. Frans d’Haens voltooit zijn cyclus
smartelijke maar toch bemoedigende liederen.
17.15 u. Receptie en maaltijd. Inschrijven!

De Boonlezing vindt plaats in samenwerking
met het Vlaams Cultureel Kwartier en de
Letterenfaculteit van de Universiteit van
Nijmegen. Op deze wijze kan het
Genootschap zich voor een groter publiek
manifesteren. Het betekent echter ook dat de
toeloop groot zal zijn. Daarom moeten leden
tijdig reserveren bij een der secretariaten
zodat hun plaats verzekerd is. Voor leden is
de toegang gratis, introducés € 5.00.
Overigen € 7.50.

SERENADE VAN BEIAARD EN BLAZERS

HERDENKING 9 MEI

Op 19 september, na afloop van de bijeenkomst
met Graienne Van Nieuwenborgh in het Belfort,
vindt er om 18.00 u. op de Grote Markt te Aalst
een uniek concert plaats van beiaard (Carl Van
Eyndhoven) en blazers onder leiding van Rik
Ghesquière ter viering van het 40-jarig jubileum
van de Humanistische Vrijzinnige Verenigingen
Aalst. Een hele goeie reden om nog een uurtje
rond te blijven hangen op of rond de Grote Markt.
Het openluchtconcert draagt de titel ‘Imagine’.

Erik van Veen stuurde aan het bestuur een
schriftelijke impressie van de herdenking van
Boons 30ste sterfdag in Aalst, 9 mei. Het verslag
is te lang om hier op te nemen en het zou afbreuk
doen aan het initiatief het te reduceren tot 100
woorden. Hopenlijk zal het bericht spoedig nog
verschijnen op het web. Zijn waarnemingen zijn
zeer de moeite waard om verder besproken te
worden. Als webmaster zal hij zich die
mogelijkheid ook niet laten ontgaan.

BOON VERFRAAIT STAD AALST

AANGEBODEN

Over hangen gesproken. In Aalst heeft men op
bepaalde minder fraaie plaatsen affiches van de
vroegere tentoonstelling ‘Fabrieksstad Aalst’
gehangen. Het zijn onder andere affiches met de
beeltenis van Louis Paul Boon. Op deze wijze
verfraait Boon de stad en neemt men een aanloop
naar 2012, het jaar waarin Boon honderd zou
geworden zijn. Deze presentie van Boon in het
stadsbeeld is ook een van de wensen va het
bestuur met het oog op de komende viering.
Mooi dus.

Paul Poelmans biedt te koop aan een pastel van
L.P. Boon: ‘Holleweg met knotwilg en hoeve’,
origineel, op karton 55 x 72 cm, ingekaderd en
gesigneerd. Vraagprijs € 1.500. Te bekijken via
www.theroomwithaview.be/koop/ of men wende
zich tot paulpoelmans@scarlet.be

BOON GENOOTSCHAP & C.D. & R.

BoonBerichten komt tot stand met medewerking van Erna De
Ridder en onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het
Genootschap.

Het ‘Centrum voor Documentatie & Reëvaluatie’
heeft op zijn blog (met name die van Henri Floris
Jespers) aankondiging gedaan van de door het
Louis Paul Boon Genootschap uit te reiken
tweejaarlijkse prijs ‘De Isengrimus’.
Het blog van Jespers is bij wijlen zeer interessant
en biedt uitvoerige informatie over met name de
Vlaamse literatuur en cultuurpolitiek. Zie:
www.mededelingen.over-blog.com C.D&R
verschijnt ook tweewekelijks in papieren vorm.
Voor abonnementen: hfj@skynet.be of Marialei
40, 2018 Antwerpen (€ 60 per half jaar).

WEBBEHEERDERS
Koen Roelands uit Gent en Erik van Veen uit
Den Haag zijn de nieuwe webmasters van het
Genootschap. Zij nemen het werk van Noud
Cornelissen over en zullen nu snel een grote
inhaalslag maken want de site is thans enigszins
gedateerd geraakt. Maar over enkele weken zal
www.lpboon.net weer schitteren als voorheen.

Meer over Louis Paul Boon op de website www.lpboon.net

