
 

 

 

BoonBerichten 
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Nummer 78, mei 2014   
 

VOORJAARSBIJEENKOMST 2014 
ZATERDAG 10 MEI 2014 

Belfort, Grote Markt in Aalst 
tweede verdieping van het Belfort 

Grote Markt 
 

13:00 uur 
Vertrek vanaf het Belfort voor een bezoek aan het 
graf van Louis Paul Boon. Kranslegging  
Aansluitend rondgang langs enige graven van 
bekende personen uit Boons boeken onder 
leiding van een gids. 

 
15:00 uur 

Herdenking van onze in december 2013 
plotseling gestorven voorzitter Dany 
Vandenbossche. Wij willen bij deze eerste 
bijeenkomst na zijn dood stilstaan bij dit grote 
verlies.  

 
15.15 uur 

Lezing Kris Humbeeck 
2014 is het jaar dat herdacht wordt dat Priester 
Daens 175 jaar geleden geboren werd. Louis Paul 
Boon heeft een van zijn belangrijkste boeken, 
Pieter Daens, aan de gebroeders Adolf en Pieter 
Daens gewijd. Om die reden hebben we Kris 
Humbeeck, hoogleraar aan de UIA en directeur 
van het L. P. Boon Documentatiecentrum 
gevraagd zijn licht te laten schijnen over deze 
twee katholieke Vlaamse voormannen en hun 

arbeid in Aalst. 
 

16.30 uur 
Jaarlijkse algemene ledenvergadering 2014 

Het belangrijkste bespreekpunt wordt gevormd 
door het voornemen van het bestuur de uitgave 
van ons kwartaalblad Boelvaar Poef te beëindigen 
en met ingang van 2014 de uitgave van de 
Boontjes, Boons dagelijkse columns in De Vooruit, 
voort te zetten vanaf het jaar 1968. In 2003 
stopte Uitgeverij Houtekiet de uitgave na acht 
jaren met de jaargang 1967. Sindsdien is 
gebleken dat geen uitgever meer zijn vingers 

economisch wilde branden aan deze gestopte 
onderneming. Dit tot verdriet van vele 
Boonlezers die thans een ‘onvoltooide’ op hun 
planken hebben staan. In de uitgave van het 
verzameld werk door de Arbeiderspers krijgen 
de Boontjes nauwelijks een plaats: één band is er  
gedacht om een keuze uit de Boontjes te bieden, 
terwijl de volledige uitgave om en nabij twintig 
banden nodig heeft. Tenminste indien de uitgave 
op identieke wijze als in de voorafgaande acht 
jaren wordt voortgezet. En dat is uitdrukkelijk de 
bedoeling. Het blijkt mogelijk de reeks te 
voltooien in elf of twaalf jaarlijkse afleveringen 
van ongeveer 350 bladzijden. De oplage zal 
beperkt blijven (500 in principe) en is bestemd 
voor de leden van het Genootschap en 
intekenaren. Leden van het Genootschap 
ontvangen de jaarlijkse uitgave na betaling van 
het lidmaatschapsgeld. De prijs voor intekenaren 
zal tussen € 25 en € 30 liggen. 
 
Dit beleidsvoornemen heeft enige versnelling 
ondergaan nadat in de loop van het vorig jaar 
duidelijk was geworden dat de redactie van 
Boelvaar Poef een eind gekomen achtte aan hun 
werk: ze waren, na dertien jaargangen, 
uitgeschreven en uitgeput. Zij meenden dat ook 
voor hen als redactie de woorden van Boon van 
toepassing waren dat er alle tien jaren wel eens 
door een ander een kruis over het werk 
getrokken mocht worden. Het bestuur heeft de 
grootste waardering voor Jos Muyres, Gerard 
Raat en Geert Goeman, werkers vanaf het eerste 
uur, later aangevuld met Betty Salverda en 
Willem M. Roggeman. Het Genootschap is hen 
veel dank verschuldigd. Temeer daar de huidige 
redactie zich bereid heeft verklaard de redactie 
van de Boontjes op zich te nemen. Het bestuur 
heeft daar alle vertrouwen in, hen is het bezorgen 
van literair werk eigen. 
Over deze toch vrij ingrijpende aangelegenheid in 
het werk van het Genootschap hoopt het bestuur 
een discussie te kunnen voeren die leiden zal tot 
een breed draagvlak voor de voorgestelde  
koerswijziging.    
 



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

Het andere belangrijke onderdeel voor de 
jaarvergadering is natuurlijk het vaststellen van 
de jaarstukken: ter goedkeuring liggen voor het 
jaarverslag 2013 en de rekening van baten en 
lasten over 2014. De kascontrolecommissies voor 
België en Nederland zullen opnieuw worden 
ingesteld. Twee leden per land worden gevraagd 
zitting te nemen. Aanmelden ter vergadering. 
(Werklast twee uur per jaar.) 
Verder moet de vergadering het lidmaatschaps-
geld voor 2015 opnieuw vaststellen.  
Vooralsnog gaat het bestuur ervan uit dat het 
contributiebedrag volgend jaar ongewijzigd kan 
blijven. 
 

REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2013 
 

Uitgaven 
Aankoop goederen en diensten        € 15.357 
Drukwerk en kantoor         447 
Buffet-foyer           229 
Erelonen en lezingen         950 
Portokosten           385 
Publiciteit en werving         633 
Reis- en verblijfkosten         746 
Bankkosten           139 
Over te dragen saldo 2013      3.769 
 
Totaal            € 22.655 
 
Baten 
Toelage Vlaams Fonds vd Letteren       675 
Lidgelden*      9.459 
Verkoopbalie       7.181 
Rente                             1 
Overgedragen saldo 2012                 5.339  
 
Totaal             € 22.655 
 
Resultaat: inkomsten 17.316 – uitgaven 18.886= 

         € - 1.570 
  

Saldo bank + kas 31/12/2012          €   5.339 
Saldo bank + kas 31/12/2013              €    3.769 
Resultaat              € -1.570    
 

*In de maand januari 2014 werd nog een bedrag 
ad € 2.100 aan lidgelden geïncasseerd over het 
jaar 2013. De feitelijke inkomsten uit contributie 
over 2013 bedroegen  derhalve € 11.559.  
 
Het jaarverslag 2013 zal worden nagezonden. 
 

HOMMAGE DANY VANDENBOSSCHE  

28 MEI BIJLOKE GENT 
Met het overlijden van Dany Vandenbossche 
heeft Gent een spilfiguur van talrijke culturele 
activiteiten verloren. Zelf droomde hij ervan om 
ooit Wim Mertens te programmeren.  Ze hadden 
elkaar enkele jaren geleden ontmoet. 
  
Als eerbetoon voor alles wat Dany betekende 
voor Gent, voor zijn vrienden en familie wordt 
een hommage aan Dany Vandenbossche 
georganiseerd met een concert door het Wim 
Mertens Trio en een performance van Bart Maris. 
 
Woensdag 28 mei 2014 De Bijloke, Gent 
Tickets: 
Mail: annagon@telenet.be 
Website: De Bijloke 
 
BoonBerichten komen tot stand met medewerking van Erna  
De Ridder en onder verantwoordelijkheid van het bestuur van 
het Genootschap 

C o l o f o n  

B o o n B e r i c h t e n  
Bestuur:  

 Wim Dijkstra en Luc Geeroms (vice-voorzitters),   
André Dumont en John Jacobs, (secretarissen), Freddy Van 
Hollebeke (penningmeester), Erik van Veen (webmaster),  

Gert Jan de Bruijn 
 

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: NL53INGB0005685885 
L.P.Boon Genootschap, Nijmegen 
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