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ZATERDAG 12 MEI 2012 
Het Boon Genootschap herdenkt de 

100ste geboortedag van Louis Paul Boon 

Aalst  
Belfort / Grote Markt 

 
DAGPROGRAMMA 

12.00 uur 
Algemene Ledenvergadering  

13.00 uur 
eresaluut bij Boons graf met een 

herinnering door Willem M. Roggeman 

13.45 uur 
broodmaaltijd in het Belfort* 

14.30 uur 
aanvang van het feestelijk programma 

Met medewerking van 
KRISTIEN HEMMERECHTS 

KATHY DE NEVE 
DICHTERS ROND BOON 

DE AALSTERSE MUZIKANTEN 
16.30 uur 
Receptie 

17.15 uur 
maaltijd in restaurant Graaf van Egmont* 

 
De financiële omstandigheden van het genootschap 
vergen soberheid maar mooi zal het niettemin zijn. 

 
*leden die deelnemen aan de ledenvergadering kunnen 
inschrijven voor broodjes tijdens de vergadering. 
Leden die willen deelnemen aan de maaltijd om 17.15 
u. moeten inschrijven uiterlijk 10 mei. 
 

 
EEN BOONTJE VOOR BOON 
Uit een radio-interview van 1983 komen we te weten 
dat Louis Paul Boon ook graag filmmaker had willen 
zijn. Ga naar  
www.radi o1.be/programmas/pasa/een-boontje-voor-
boon 
 
LUCINDA DUSOLEIL 
Met “Mieke Maaike’s Obscene Jeugd” van Louis Paul 
Boon zette Lucinda haar eerste stappen op de planken. 
Inmiddels speelde ze al meer dan 100 voorstellingen 
van ‘Mieke Maaike’ en zal ze het stuk hernemen in juli 
2012 (theater Tinnenpot). 
Met ‘Mieke Maaike’s Obscene Jeugd’ van Louis Paul 
Boon brengt Lucinda een eigen versie van de even 
beroemde als beruchte roman. Het is een ode aan het 
genot en de zintuiglijkheid, sinds jaar en dag als 
obsceen en gevaarlijk omschreven. De tirannie van de 
puriteinse meerderheid tegenover de individuele 
vrijheid, van de angst tegenover lust. Ga naar: 
http://www.lupercalia.be/ 
 
UIT DE KNACK 
http://www.knack.be/nieuws/boeken/nieuws/100-
jaar-louis-paul-boon/article-4000035624388.htm 
  
 
UITGESROKEN BOON 
De L P Boonkring in Brussel voert in mei een project 
uit onder de titel Uitgesproken Boon. Het gaat over de 
op- en neergang van het socialisme zoals Boon dat 
begreep, over de Brusselse periode van Boon en, meer 
algemeen, over literatuur en samenleving anno 2012. 
Meer informatie: www.lpboonkring.be.  

GESPREKKEN OVER BOON 

In 1989 nam de VPRO gesprekken op met Willy Van 
Canneghem, Bas Balthus en George Arijs. Daaraan 
voorafgaande werd een gesprek van Garmt Stuiveling 
met Boon uit 1963 gemonteerd: vpro radio archief 
 
 
 



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

EROS EN DE KWETSBARE MENS 
De tiendelige cyclus over gepassioneerd denken en 
geperverteerd verlangen wordt gehouden in het 
Filosofiehuis Het Zoekend hert aan de 
Koninklijkelaan 43 te Berchem. Op 22 april om 11 uur 
spreekt Marja Pruis over ´Boon en de eenzame 
kunstenaar`. Ga 
naar:www.literairnederland.nl/.../eros-en-de-
kwetsbare-mens-2-mar... 

 

EEN UURTJE BOON  
Op vrijdag 20 april om 20 uur is er in het 
Koetshuishuis van de St. Adriaansabdij in 
Geraardsbergen  een herdenkingsprogramma van een 
aantal culturele centrales met medewerking van 
Marcella Piessens (voordracht) en Rudy De Smet 
(muziek). 
 
BOON IN BUENOS AIRES 
De grootste boekenbeurs van Latijns-Amerika opent 
op 19 april te Buenos Aires. Voor de Nederlandstalige 
literatuur zal met name Boon centraal gesteld worden. 
De Kapellekensbaan werd in 1979 in het Spaans 
vertaald als El camina de la capallita. Zie ook: 
http://www.knack.be/nieuws/boeken/nieuws/louis-
paul-boon-op-argentijnse-boekenbeurs/article-
4000078974426.htm 

HOEDGEKRUID 
De culturele vzw Hoedgekruid organiseert in café 
Goudblommeke in Papier aan de Celbroerstraat 55 te 
Brussel een expositie met werk van Boon en 
organiseert andere literaire activiteiten. De finissage 
van een en ander vindt plaats op zondag 29 april. De 
expositie is te zien dinsdag t/m zaterdag van 11 tot 24 
uur, op zondag van 1 tot 19 uur. 
 
VERZAMELDRIFT 
Op Actua TV openen Jo en Lucienne Boon de 
mogelijkheid om wat verder te snuffelen in de 
verzameling plaatjes die Boon tijdens zijn leven met 
overgave uitknipte. Ja, de feminateek. Sommige 
daarvan zijn iets minder geschikt voor de jonge kijker 
en sommige cultuurregenten achtten ze recentelijk ook 
schadelijk voor volwassen Vlamingen. Loer mee: 

http://www.youtube.com/watch?v=uPBO7onHGpU 
 
DE TWEEZAME FIETSER  
Toerisme Oost-Vlaanderen ontwikkelde twee literaire 
fietstochten in twee lussen door de provincie ter 
herinnering aan  Boon en zijn literaire werk. Kijk op: 
Boontocht lus 2 (100 jaar Louis Paul Boon) « De 
tweezame fietser 
 
BOGAERTS THEATERMONOLOOG 
Op 3 mei speelt Herman Bogaert in de Permeke 
Bibliotheek aan het De Coninckplein 22 te Antwerpen 
het stuk Ik. Louis Paul Boon. Bogaert maakt duidelijk 
dat Boons opgelegde odium van vuilschrijver en ´nen 
dwijzen tist` afbreuk doet aan zijn schrijverschap. Zie: 
Ik, Louis Paul Boon | Antwerpen 6 | UiT in 
Vlaanderen 
 
OPGESPAARDE ZINNEN 
Op 19 april presenteert onze voorzitter in het 
Letterenhuis aan de Minderbroedersstraat in 
Antwerpen Opgespaarde zinnen. Reflecties op L. P. Boon 
van Kathy De Neve. De schrijfster sprak eerder al in 
bijeenkomsten van het Genootschap over dit werk. 
Opgespaarde zinnen. Reflecties op Boon. - 
Letterenhuis 
 
BoonBerichten wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van 
het bestuur  met medewerking van Erna De Ridder 
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