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NAJAARSBIJEENKOMST

BOONLEZING 2011

zaterdag 17 september / 14u30

De 21ste Boonlezing vindt plaats op

ANTWERPEN
zaal Café Monico / Meir 4
(t/o de Boerentoren)

UITREIKING VAN DE ISENGRIMUS
de prijs van het Louis Paul Boon Genootschap voor
de bevordering en verbreiding van Boons erfgoed aan

JULIEN WEVERBERGH
schrijver en uitgever.
De huldetoespraak wordt gehouden door

WALTER VAN DEN BROECK
auteur
De prijs, een zeefdruk van de Tilburgse graficus
Walter Kerkhofs, zal worden overhandigd
WILLEM M. ROGGEMAN
voorzitter van het Genootschap
Julien Weverbergh ontvangt de zesde Isengrimus van
het Genootschap. Eerder werd deze toegekend aan
Jeanne Boon – De Wolf, Paul de Wispelaere, Ger van
Bork, Bert Vanheste en Gracienne Van Nieuwenborgh
Pauze

“IK, LOUIS PAUL BOON”
Een biografische theatermonoloog gespeeld door

HERMAN BOGAERT
Receptie
Om 17u30 wordt een maaltijd in Monico aangericht
voor leden en belangstellenden die daarvoor intekenen
bij één der secretariaten (zie colofon). De prijs zal om
en nabij € 20,- zijn en wordt ter plaatse afgerekend.

zaterdag 26 november te
Aalst
De lezing zal worden gehouden door

Luc Devoldere
hoofdredacteur van het Vlaams-Nederlandse
tijdschrift “Ons Erfdeel”.
Meer bijzonderheden over deze bijeenkomst vindt u in
de BoonBerichten 66 (begin september)
VERZAMELD WERK
Begin augustus komt de gebonden editie van deel 10
(Niets gaat ten onder) van het verzameld werk uit handen
van de binder Philipp Janssen te Kamperland nabij
Middelburg .
Volgens aankondiging van De Arbeiderspers zal in
september aanstaande deel 11 van het verzameld werk
verschijnen en wel Boontjes reservaat 1 – 5.Dat is dan de
twaalfde band in de voorziene reeks van 24. Het
uitgavenproces is daarmee sinds 2005 tot de helft
gevorderd.
CULTUURPRIJS DILBEEK
De voorzitter van het Genootschap, Willem M.
Roggeman zal tijdens de Boekenweek in januari 2012
de Cultuurprijs van de gemeente Dilbeek overhandigd
worden. Dat niet genoeg zijnde werd Willem ook
uitgenodigd tot deelname aan een poëziefestival in
Republika Makedonia en wel te Struga aan het Meer
van Ohrid. A. den Doolaard, in brons gebruind, peinst
aldaar reeds decennia over het meer. Het is er mooi.
COLLECTIE TE KOOP
Ons lid W. van Duyvendijk gaat verhuizen naar het
buitenland met minder beschikbare ruimte dan thans.
Om die reden moet hij afscheid nemen van zijn
grote(volledige) collectie van en over Boon. Voor een
redelijke prijs wil hij deze van de hand doen en men
kan zich daartoe schriftelijk bij hem melden via
wwsvduyvendijk@12move.nl

BOON-AMBASSADEURS
De dienst Cultuur van de stad Aalst zoekt jongeren uit
het middelbaar onderwijs die in de zomermaanden het
boek Menuet van Boon lezen en daarover op
woensdagmiddag in het Stedelijk Museum in Aalst hun
gedacht geven en hun mening met andere jongelui
willen bediscussiëren. Uit de inschrijvers worden er 12
geselecteerd. Zij worden dan van maart t/m
september ambassadeurs van het Boonjaar en zullen
bij verschillende evenementen uitgenodigd worden en
optreden.
DE SLAG OM DE BUNKER BIJ BRIEGDEN
Het lid van het Genootschap, René Thewissen uit
Laken, voert al jaren actie voor het behoud van de
oeverbunker bij de brug van Briegden – Lanaken.
Door verbreding van het Albertkanaal dreigt de
bunker te verdwijnen. Om die reden heeft Thewissen
de bunker aangemeld als monument voor de Open
Monumentendag (thema ‘Conflict’) op zondag 11
september. Boon verbleef in mei 1940 met zijn
peloton in en nabij de bunker. In Mijn kleine oorlog
verhaalt hij over de confrontatie en het conflict in mei
1940. Opnieuw is nu de bunker in conflict verwikkeld:
zal deze kolos de verbreding overleven? Op 11
september organiseert Thewissen en zijn makkers een
marathonlezing van Mijn kleine oorlog. Voor meer
informatie over het onderwerp en 11 september:
rene.thewissen@telenet.be.
HET BOONJAAR
Langzamerhand tekenen zich de (nog enigszins vage)
contouren af van het Boonjaar 2012 in Aalst (en
andere delen van de wereld). Begin juni is een
beschermcomité gevormd waarvoor Willem M.
Roggeman, onze voorzitter, als lid is aangezocht.
Natuurlijk heeft hij daarin bewilligd. Nu kan dan alles
van stapel lopen. In de komende nummers zal
daarover zeer uitvoerig bericht worden. Thans in het
kort. Om te beginnen was er een persconferentie met
presentatie van voornemens door het Projectteam
waarvan Peter van den Bossche de coördinator is. De
Schepen van Cultuur, Dylan Casaer, wil het grondig en
groots laten aanpakken. De vele gedachte publieke
evenementen zullen tenminste 200.000 bezoekers

moeten trekken en het benodigde budget daarvoor
bedraagt € 650.000, een bedrag waarvoor nog
meerdere subsidiërende partijen verleid moeten
worden en, belangrijker nog, waarvoor ook nog een
raadsmeerderheid gevonden moet worden. Casaer is
optimistisch. Raadslid Karim Van Overmeire meent
dat er met dat geld ook iets moois gedaan zou kunnen
worden. (Is er dan nog iets mooiers dan Boon in
Aalst?) Veel aandacht wordt in de pers ook besteed
aan alweer een beeld (ergens in een godvergeten
hoekje) voor Boon. De schepper van Het Konijn te
Nijmegen en De Badeend in Aalst is daartoe
gecontacteerd. Maar dat zijn natuurlijk de trivialiteiten.
Het kernprogramma behelst een openingsevenemt op
15 maart uitgevoerd door “Behoud de Begeerte”. Er
zal een dubbeltentoonstelling zijn: “Rebellen van
Boon” in het Stedelijk Museum in Aalst en het
Letterenhuis in Antwerpen. Het “Proces Jan de Lichte”
wordt (alweer) overgedaan. Het hart van het
programma wordt gevormd door een sociaalartistieke
parade “De wereld van Boon” in juni, een optocht van
verenigingen en burgers naar thema’s uit Boons
boeken. Tenslotte is er in september een
slotevenement gekoppeld aan het Festival van
Vlaanderen.
BoonBerichten wordt uitgegeven onder
verantwoordelijkheid van het bestuur met
medewerking van Erna De Ridder
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