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Boonlezing 2010 

 
Zaterdag 20 november 15.00 u. 

Café Plezant – Groenplaats 10  Antwerpen 
 

De 20ste Boonlezing  zal worden gehouden door 
 

JULIEN WEVERBERGH 
schrijver en uitgever. Hij spreekt over 

 

HET LOT VAN DE ‘BOONTJES’ 
‟n triest project 

 

CARLO VAN BAELEN 
directeur van het Vlaams Fonds voor de Letteren, belicht de kwestie van de 

ondergang van de uitgave van de „Boontjes‟ vanuit het standpunt der 

subsidiegevers. 
 

Na de pauze zullen Weverbergh en Van Baelen elkaar van repliek dienen waarna de zaal 

in de discussie betrokken zal worden. Zal „t weer „ns knetteren in het wereldje der 
letteren? 
 

RECEPTIE EN MAALTIJD 
Aan het eind van de lezing (17.00 u.) is er een receptie door het bestuur van het Genootschap 

en om 17.30 u. is in café Plezant een maaltijd. Aanmelding daarvoor is noodzakelijk. De prijs 

van het menu bedraagt € 20 excl. dranken.  
 

Het bestuur nodigt u van harte uit. Introducés zijn evenzeer van harte welkom. 
 

 

 

 

 



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

 

BOONS LIJFFOTOGRAAF 
 
In de Mededelingen van het Centrum voor Documentatie & 

Reëvaluatie schrijft redactiesecretaris Henri-Floris 

Jespers het volgende: „Het eerste exemplaar van het 
fotoboek De tijd stilzetten omheen Louis Paul Boon werd 

op 18 september in het Belfort te Aalst overhandigd 
aan fotograaf Paul van den Abeele, die zowat als de 
lijffotograaf van Boon (1912-1979) beschouwd kan 
worden. De afgebeelde foto‟s vormen slechts een 
kleine selectie uit het rijke en overvolle archief van de 
fotograaf.‟ 
 

ANTJE DE BOECK, RONY VERBIEST & BOON 

Rony Verbiest (accordeon) en Antje De Boeck (45) 
brachten het verhaal van Louis Paul Boon in première 
op zaterdag 2 oktober 2010 in de Aalsterse 
cultuurtempel De Werf. De Boeck vertelt op muzikale 
wijze het leven van het gewone volk, de typetjes van 
Louis Paul Boon, in een literair concert. 

 

FROZEN POETS 
Onder de Engelstalige titel Frozen Poets. Statues and 

Tombs of 72 Poets vinden we een foto terug van het 

beeld van Marc De Bruyn: Boon gezeten in een stoel 
in gesprek met zijn uitgever. Het beeld dat in de tuin 
van Museum ‟t Gasthuys te Aalst staat. Kijk op: 
www.frozenpoets.blogspot.com  
 

EUROPARLEMENTSLID & BOON 
 
Europarlementslid 
Dirk Sterckx (Open 
VLD) werd op Radio 
1 door omroepster 
Friedl‟ Lesage 
gevraagd naar zijn 
lievelingsboeken. Op 

de eerste plaats kwam 
De Kapellekensbaan van 

Louis Paul Boon. 
Tweede en derde 
plaats: Harry Mulisch 
en Hugo Claus. 

 

DAENS IN LUXEMBURG 
Peter Vermeulen, lid van het Genootschap, wonende 
in de stad Luxemburg laat weten dat van 18 november 
tot en met 17 december  in de stad Luxemburg het 
“Festival du cinéma belge” plaatsvindt, georganiseerd 
door de Vlaamse Club in het kader van het Belgische 
voorzitterschap van de EU. Op 9 december staat de 
film Daens in het programma opgenomen. Wie daar 
naar toe wil raadplege www.vlaamseclub.lu/festival. 
En het is goed te weten dat Boon ook daar wordt 
uitgedragen. 
  

HERDENKING PRIESTER DAENS 
Hugo Van de Voorde van het Priester Daensfonds vzw 
verzocht ons het volgende op te nemen. Nog meer 
Daens dus.  
Op 1 november om 10.00 u. vindt er op de stedelijke 
begraafplaats van Aalst een eerbetoon plaats bij het 
graf van priester Daens. Met toespraak, voordracht, 
zang en muziek. 
 

 DICHT BIJ ELSSCHOT 
Omdat Willem Elsschot in de aanvang van Boons 
schrijversloopbaan een belangrijke rol heeft vervuld. 
Omdat hij evenals Boon niet terugschrok voor de 
politieke interventie en omdat Elsschot een strijdbaar 
voorwoord schreef bij Mijn kleine oorlog, willen wij als 

eerbetoon aan hem, mogelijk geheel ten overvloede, 
wijzen op de tentoonstelling die tot 31 december loopt 
in Antwerpen in het Letterenhuis aan de 
Minderbroederstraat 22 onder de titel: „Dicht bij 
Elsschot‟. Iets moois voor in de morgenuren van 20 
november? 
 
 
BoonBerichten komt 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:  

Willem M. Roggeman (voorzitter) Wim Dijkstra en Luc Geeroms 
(ondervoorzitters),  André Dumont en John Jacobs, 

(secretarissen), Freddy Van Hollebeke (penningmeester), Geert 
Goeman  en Gert Jan de Bruijn (leden) 

 
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: 068-2004947-81 L.P.Boon Genootschap, 

Oude Vismarkt 13, 9300 Aalst.  
Bankrekening Nederland: giro 5685885  L.P.Boon Genootschap, 

Nijmegen 
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