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Uitnodiging
voor leden en belangstellenden

20 oktober
feestelijke presentatie van ons eeuwboek

DE EERSTE EEUW
VAN BOON
in de Stadsfeestzaal bij het stadhuis op de
Grote Markt te Aalst.
Aanvang: 15.00 uur
PROGRAMMA
Openingsrede door Wim Dijkstra, voorzitter a.i.
Toespraak door Dylan Casaer, schepen voor cultuur
stad Aalst. Sluiting van het Boonjaar.

FEESTREDE DOOR ERIEK VERPALE
BEGENADIGD SCHRIJVER
In petto: opruiend woord door volkstribuun (nog in
onderhandeling).
Overhandiging door beide voorzitters van het eerste
exemplaar van De eerste eeuw van Boon aan Jo Boon en
Dylan Casaer.

MUZIEK
door het nieuwe duo Paul van Gysegem (bas) en Eric
Vermeulen (piano) met de mooiste vrije
jazzimprovisatie.

17.00 uur Receptie
17.30 uur Maaltijd
in de Borse van Amsterdam op de Grote Markt.
Intekenen via mail@lpboon.net tot uiterlijk 13
oktober. Kosten: € 19,HET LOUIS PAUL BOON GENOOTSCHAP IS GROTE
DANK VERSCHULDIGD AAN DE STAD AALST EN IN
HET BIJZONDER AAN DYLAN CASAER, VOOR DE
ONDERSTEUNING BIJ DE TOTSTANDKOMING VAN
HET EEUWBOEK EN DE FEESTELIJKE PRESENTATIE.

HET LOUIS PAUL BOON GENOOTSCHAP IS GROTE
DANK VERSCHULDIGD AAN DE REDACTIE DIE DE
UITGAVE VAN HET EEUWBOEK HEEFT VOLTOOID:
GEERT GOEMAN, JOS MUYRES, GERARD RAAT,
WILLEM M. ROGGEMAN EN BETTY SALVERDA.

TEKEN IN OP HET EEUWBOEK
Het Genootschap floreert maar in financieel zeer
zwaar weer. Over de oorzaken daarvan en de
betekenis voor de toekomst heeft het bestuur u in het
vorige nummer van deze BoonBerichten
geïnformeerd. Om die reden heeft het bestuur leden
opgeroepen om de financiering van De eerste eeuw van
Boon mede mogelijk te maken door intekening op een
of meer exemplaren. Het is hartverwarmend te zien
hoeveel leden daarop al hebben gereageerd. Maar we
zijn er nog niet. Aan hen die het vergaten te doen:
Schrijf naar mail@lpboon.net en reserveer uw
exemplaar. Vergeet daarbij niet al die mensen die u
spoedig van een cadeau moet voorzien. Kosten voor
leden € 12,50 inclusief verzending. Winkelprijs 19,90.
Voor de rekeningnummers zie het colofon.
En het zijn niet de minsten uit de scheppende literaire
en grafische wereld die hun bijdrage aan het boek
leveren:
Robert Anker, Johan De Boose, Stefaan Van den
Bremt, Paul Claes, Piet Gerbrandy, Paul Van
Gysegem, Kristien Hemmerechts, Guido Van
Heulendonk, Peter Holvoet – Hanssen, Leen
Huet, Geert van Istendael, Walter Kerkhofs, Bart
Koubaa, Rob Van Laerhoven, Monika Van
Paemel, Joseph Pearce, Koen Peeters, Kamiel
Vanhole, Christophe Vekeman, Annelies Verbeke
en Victor Vroomkoning.
ONTSLAG EN AFSCHEID
Per 1 september heeft Willem M. Roggeman
tussentijds ontslag genomen als voorzitter van het
Genootschap. Naar aanleiding van een verschil van
mening in de redactie van Boelvaar Poef heeft hij daar
ook als voorzitter van het Genootschap consequenties
aan verbonden. Het bestuur van het Genootschap
betreurt dit omdat er geen conflict binnen het bestuur
was en is en het bestuur onderling zijn vertrouwen
heeft uitgesproken. Om de grote verdiensten van
Willem te eren hoopt het bestuur dat er in de naaste
toekomst de gelegenheid zal zijn om van hem op een

ledenbijeenkomst of anderszins op gepaste wijze
afscheid te nemen.
DE SLAG OM DE BUNKER BIJ BRIEGDEN
Al jarenlang woedt de strijd om het behoud van de
Bunker bij de brug in Briegden bij Lanaken aan het
Albertkanaal. In, op bij deze bunker was L P Boon in
de meidagen gelegerd en onderging er de fysieke en
psychische geweldsaspecten van de binnenvallende
bezetter. Hij schreef over zijn helse indrukken in Mijn
kleine oorlog. De brug werd vernietigd en het peleton
soldaten, waaronder Boon, werd gevangengenomen en
afgevoerd naar Stalag XIB in Fallingbostel. Het
bestuur van het Genootschap heeft opnieuw een brief
aan het gemeentebestuur van Lanaken geschreven met
zijn ondersteuning van het plan voor verplaatsing van
dit onverzettelijke literaire monument in beton. Tot
onze laatste snik zullen we er iedere keer over
berichten.

Boon Cahier uitgegeven die het programma in de
maand september hebben begeleid. Dat boekje (kosten
€ 5,-) is te bekomen in het Glaspaleis Schunck aan de
Bongerd nr. 18 en via www.schunck.nl.
DIE TWEE GEBROERS EN HUN ZUSTER…
Op 20 oktober presenteert A. M. (Ton) Meurs, een
trouw lid van het Genootschap, in de Stadsfeestzaal in
Aalst (om 13.30u, voorafgaand aan de bijeenkomst van
het Boon Genootschap) een nieuw biografisch boek
over de familie Boon. De volledige titel: Over Louis
Paul Boon. ‘Die twee gebroers en hun zuster, dat was heilig’.
Josken Boon – Vermoesen over de familie Boon. Het boek is
in de handel verkrijgbaar (paperback: € 16,95 – E-pub
€ 9,95), omvat ongeveer 150 bladzijden en bevat veel
fotomateriaal. Meer informatie via www.meursam.nl .
DE GEBOORTE VAN BOONTJE
Op 29 september werd in het Glaspaleis Schunck te
Heerlen eveneens een boek gepresenteerd van Ernst
Bruinsma, Bart Nuyens en Annie van den Oever
onder de titel: De geboorte van Boontje. Louis Paul Boon, de
avant-garde en de komst van de film. Een tweede
presentatie heeft plaats op 4 november 2012 in het
Letterenhuis te Antwerpen. Het boek van 80 pagina’s
en voor de prijs van € 15,- , wordt uitgegeven door
Huis Clos.
BoonBerichten komen tot stand met medewerking van Erna De
Ridder en onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het
Genootschap

Colofon
De opgeblazen brug in de meidagen 1940.

BoonBerichten
Bestuur:

EROS EN ENGAGEMENT
Onder deze titel loopt tot en met 14 oktober in het
Glaspaleis Schunck te Heerlen een tentoonstelling
over Boon in woord en beeld. Een groot aantal
plastische en grafische werken zijn daar bijeen
gebracht. Onvermijdelijk is natuurlijk de aanwezigheid
van plaatjes uit de Feminateek (Boon is tegenwoordig
niks meer zonder wat uit De Lach geknipte plaatjes)
en men kan er de verzameling Boonboeken van Wim
Dijkstra, voorzitter a.i. van het Genootschap, onder
ogen zien. Schunck heeft ook voor de gelegenheid een

Wim Dijkstra en Luc Geeroms (voorzitters a.i.), André
Dumont en John Jacobs, (secretarissen), Freddy Van Hollebeke
(penningmeester), Gert Jan de Bruijn en Geert Goeman
(leden)

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

Secretariaat Nederland:
André Dumont, Groenestraat 114, 6531 HT Nijmegen
024 3565019 – mail@lpboon.net
Bankrekening België: BE36-068-2004947-81 L.P.Boon
Genootschap, Oude Vismarkt 13, 9300 Aalst.
Bankrekening Nederland: giro 5685885 L.P.Boon
Genootschap, Nijmegen

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

