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Paul Van den Abeele bekijkt zijn eigen werk

DE TIJD STIL ZETTEN OMHEEN
LOUIS PAUL BOON
Op 18 september werd in het Belfort te Aalst
het eerste exemplaar van het fotoboek De
tijd stil zetten omheen Louis Paul Boon door
de voorzitter van het Genootschap, Willem M.
Roggeman, overhandigd aan Paul Van den
Abeele, de fotograaf van al deze beelden uit
het leven van Boon. De afgebeelde foto‟s
vormen slechts een zeer kleine selectie uit
zijn rijk en overvol archief. Van den Abeele,
zelf afkomstig uit en nog woonachtig in Aalst,
kan als de lijffotograaf van Boon beschouwd
worden. Het bestuur van het Genootschap
hoopt dat in 2012, bij de herdenking van
Boons honderdste geboortedag, een volledige
beeldbiografie van hem zal verschijnen.
Leden en nieuwe leden ontvangen een
exemplaar van de uitgave als geschenk.
Voorwaarde is dat zij hun contributie 2010
hebben voldaan.
Mochten deze BoonBerichten niet vergezeld
gaan van het fotoboek, dan houdt dat in dat
u volgens onze administratie nog niet
betaald hebt. Haast u dan met het
overmaken van het lidmaatschapsgeld en u
ontvangt het boekje per ommegaande.

OPGESPAARDE ZINNEN
Patricia Lasoen, schrijver en dichter, die
voorzien was te spreken tijdens de
bijeenkomst van 18 september over haar
liefde voor de Boontjes waarvan de uitgave
zo smartelijk is gestaakt, was door ziekte
verhinderd. Maar zij had gezorgd voor een
zeer opmerkelijke vervanging in de persoon
van Kathy De Nève, freelance journaliste. Zij
las delen van haar boek in ontwikkeling
waarin gefingeerde en echte gesprekken met
Boon en tijdgenoten zijn opgenomen. Haar
presentatie van teksten uit het boek dat op
afzienbare tijd gaat verschijnen onder de
titel: Opgespaarde zinnen en waarvan
fragmenten ook al meerdere keren op podia
werden gebracht, maakten een grote indruk
op de aanwezigen. Daar mag u zeker naar
uitkijken.
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Kathy De Nève tijdens haar lezing

DE VERZWEGEN BOON
Rosa Michaut nam Pol Hoste op z‟n dertiende
eens mee naar Huize Isengrimus en stelde de
jongen voor aan Louis Paul Boon. Enkele
jaren later stuurde Boon een tekst van Hoste
aan Walravens met aanbeveling het in De
Vlaamse Gids op te nemen. Zodoende
debuteerde Pol Hoste en nu, vele jaren later,

schrijft hij, in zijn nieuwe boek De verzwegen
Boon,
als een toeschouwer bij een feestje op het
Aalsters stadhuis waar levenden en doden
rond Boon bijeen zijn gekomen. Het verslag
van een nacht als een eerbetoon aan Boon.
Het eindigt dan ook in de ochtendschemering
bibberend van kou aan Boons graf. Pol Hoste
heeft tijdens een van de bijeenkomsten van
het Genootschap na een lezing gewijd aan
Boon de idee opgevat voor dit boek, daartoe
aangemoedigd door de voorzitter.
Uitgeverij Het Balanseer te Aalst zal in
samenwerking met boekhandel Walry (Gent)
op 27 oktober 2010 om 20 uur De verzwegen
Boon door Pol Hoste aan het publiek
voorstellen.
Locatie: Het Geuzenhuis, Kantienberg 9,
9000 Gent. Zie ook de website van de
uitgeverij: www.hetbalanseer.be . Het boek
omvat 160 bladzijden en kost € 19.95.
ELVIS PEETERS SPEELT BOON

zoals bekend bij alle Boonkenners, ligt in
Brussel aan de Cellebroersstraat 55.
Peeters brengt, samen met de muzikant Koen
Van Roy, een speciaal programma rond de
gedichten van Boon. Dat zal geen
plechtstatige voordracht worden maar, in de
stijl van Peeters, een opzwepende uitvoering
waarbij tenminste één gedicht van Boon op
muziek wordt gezet. Boon zelf treedt ook op
middels oude opnames. Peeters zegt door
Boon hevig geïnspireerd te worden en
gezamenlijk schoppen ze de wereld een
literair geweten.
AANGEBODEN
Mevrouw Gerri Suijker – Wilbrink biedt de
verzameling Boon van haar overleden man
te koop aan. Zij meent dat de verzameling
vrijwel compleet is. Wie belangstelling heeft
kan contact met haar opnemen:
gerri@suijkersite.nl
20 NOV. 20E BOONLEZING
ANTWERPEN!

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