Boon Berichten
van het Louis Paul Boon Genootschap

verschijnt naar hartelust - nummer 15 – mei 2004

Herdenking 25e sterfdag in Aalst

Louis Paul Boon
ereburger van
de stad Aalst
Het stadsbestuur van Aalst heeft Louis Paul
Boon onlangs benoemd tot ereburger. Dat
nieuws werd door Gracienne van Nieuwenborgh bekendgemaakt tijdens de drukbezochte
bijeenkomst van het genootschap op 1 mei.
Daar werd de 25ste sterfdag van Boon op waardige wijze en onder grote belangstelling herdacht.
Bij het graf
van Boon
hield sprak
voorzitter
André Dumont (foto)
een rede,
waarin op
schetste hoe
springlevend Boon nog steeds is. “Conscience
doet het net beter maar die heeft dan ook
nooit de banvloek van het episcopaat gekend
en stond vroeger in iedere kast van een parochiebibliotheek. Nu kunnen ze je niet meer
weren, er zijn geen parochiebibliotheken
meer. Je staat naast de eerste beweger van de
Vlaamse literatuur staat en
Hugo Claus moet netjes
achter jou aansluiten.”
Tine Ruyschaert (foto) las
hierna enkele passage uit
Boons werk.
De bijeenkomst werd voortgezet in het Stedelijk Museum, waar Bert Vanheste zijn boek De
baan op met Boon presenteerde. Deze ‘ave-

rechtse leeswandeling’, uitgegeven
door de Arbeiderspers schreef hij in
opdracht van het
genootschap en
het stadsbestuur
van Aalst. De signeersessie (foto)
werd drukbezocht

Kamiel Vanhole (foto)
schreef in een open brief
aan Boon hoe zijn werk van toen en de werkelijkheid van nu nog steeds onlosmakelijk met
elkaar zijn verbonden.
Gracienne Van Nieuwenborgh, schepene van
de stad Aalst, overhandigde de 2e Isengrimus

aan Paul de Wispelaere. “Het is van alle prijzen die ik mocht ontvangen de prijs de me het
naast aan het hart ligt, de prijs die me het
meest emotioneert”, sprak De Wispelaere.
De bijeenkomst werd afgesloten met de fraaie
documentaire ‘Dagboek van meneerke Boin’
van VRT-programmamaker Guido de Bruyn
Meer informatie over de bijeenkomst in Aalst vindt u in
het volgende nummer van Boelvaar Poef, dat in juni
verschijnt.
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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.

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

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.

Secretariaat België: John Jacobs,
Martelarenstraat 143, 1800 Peutie 02 2512291
e-mail johnjacobs@belgacom.net
Secretariaat Nederland: Gert Selles, Burg. Crommelinstraat 17, 7391 HV Twello 0571 270128
e-mail g.selles@wxs.nl
Bankrekening België: 068-2004947-81 L.P.Boon
Genootschap, Oude Vismarkt 13, 9300 Aalst.
Bankrekening Nederland: 56 85 885 L.P.Boon Genootschap, Twello

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

