LUCKAS VANDER TAELEN NIEUWE VOORZITTER
LOUIS PAUL BOONGENOOTSCHAP
Op de Algemene Vergadering van het Louis Paul Boongenootschap op zaterdag 9 mei 2015
te Aalst werd Luckas Vander Taelen benoemd tot nieuwe voorzitter.
Hij volgt in deze functie de betreurde Dany Van den Bossche op.
Luckas Vander Taelen werd geboren in 1958. Van opleiding is hij historicus. Hij werd in
1982 bekend als zanger van de New Wave-band Lavvi Ebbel.
Vervolgens werkte hij tot 1999 als journalist en reportagemaker. Gedurende drie jaar was
hij medewerker van het RTBF-programma "Strip-Tease". Voor VTM maakte hij "De Laatste
Getuigen", een film in vijf delen over de Duitse concentratiekampen.
Van 1999 tot 2002 was hij Europees Parlementslid voor het toenmalige Agalev. Tot 2005
was hij intendant van het Vlaams Audiovisueel Fonds. Tegenwoordig is hij docent aan de
Brusselse filmschool Rits en aan de Erasmushogeschool in datzelfde Brussel. Van december
2006 tot juni 2009 was Vander Taelen schepen voor Groen! in Vorst. Bij de parlementsverkiezingen in 2009 werd hij verkozen in het Vlaams Parlement in Brussel, waarvoor hij in
2009 en 2010 gemeenschaps-senator was. In 2014 besloot hij geen zitje meer te ambiëren
en duwde hij de Vlaamse lijst van Groen in Brussel.
Hij is ook actief als acteur. Vander Taelen speelt vanaf begin 2013 zijn vierde monoloog,
Abajoot, die hij in het Aalsters en het Nederlands brengt.
Eind september 2011 publiceerde hij samen met Dirk Verhofstadt het boek De Laatste
Getuigen. In april 2012 verscheen zijn brievenboek Poste Restante (uitgeverij Lannoo); in
september 2012 zijn derde boek over Brussel, bij uitgeverij Van Halewyck. (Brussel, een
politiek-incorrecte schets). Hij schrijft regelmatig bijdragen in de krant De Standaard.
Sinds oktober 2013 toert Vander Taelen opnieuw met zijn band Lavvi Ebbel, die in de
originele bezetting besloot opnieuw op te treden.
Eind 2014 werd hij ridder in de Leopoldsorde.
Vander Taelen stelde bij zijn aantreden blij verrast te zijn met de vraag van het
Boongenootschap om het voorzitterschap op te nemen. “Aalst als mijn geboortestad en
Boon als mijn lievelingsschrijver… Dit alles komt nu mooi samen. De boeken van Boon
hebben mij mee gemaakt tot wat ik nu ben. ‘Vergeten Straat’, ‘De Kapellekensbaan’, dat zijn
monumentale werken, dat gaat het begrip boek ver voorbij. Ik denk dat mijn grote motivatie
om dit voorzitterschap op te nemen, ligt in het feit dat ik de waarde van die werken door wil
geven. Maar Aalst heeft nu te weinig aandacht voor Boon. Het eerste wat je zou moeten zien
als je Aalst binnenkomt, is een monumentaal portret van Boon, niet van een kandidaatcarnavalsprins… Is dit niet het moment dat er in Aalst een LP Boonhuis komt? Of een
volwaardig Boonmuseum? Of wat ambitieuzer: een spraakmakend gebouw als Boonhuis?
Ook andere ideeën kunnen helpen om Boon meer in het Aalsterse straatbeeld te krijgen: een
met tegels gemarkeerde stadswandeling over Boon… Hoe komt het toch dat men dit erfgoed
niet koestert? Want Boon is niet alleen van Aalst, maar ook en vooral van de hele wereld.”
Contact en info:
Luckas Vander Taelen
Bondgenotenstraat 262
1190 Brussel
lvandertaelen@yahoo.com
0475 283609

