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LEDENBIJEENKOMSTEN IN 2005

1 oktober 2005 te Gent

Voor de komende maanden heeft het bestuur twee
bijeenkomsten gepland, waarvoor u van harte bent
uitgenodigd om deel te nemen.

Thema

4 juni 2005 te Aalst

De tweede bijeenkomst zal in Gent zijn waar in samenwerking met het Willemsfonds en het Vermeylenfonds
een dag georganiseerd wordt om eens een keer uitgebreid Boons gangen in Gent na te gaan. Begin- en eindpunt is de architectonisch prachtige locatie van het Willemsfonds in het Lakenmetershuis aan de historische
Vrijdagmarkt in de oude stad.
Boon heeft een belangrijk deel van zijn arbeidzame leven in Gent doorgebracht en er zijn vele plaatsen die hij
als schrijver en journalist heeft gefrequenteerd en er
ook soms zijn sporen nagelaten. Een werkgroep bestaande uit leden van het Willemsfonds en het genootschap zijn momenteel bezig een programma met wandeling te ontwikkelen waarin Boon en Gent in een samenvloeiend perspectief zullen verschijnen.
Ook in Gent zal de bijeenkomst afgesloten worden met
een borrel en een gezamenlijke maaltijd en u zult er
eind augustus in de BoonBerichten de definitieve informatie over vinden.
Reserveer 4 juni en 1 oktober in uw agenda.
Wij zouden u graag willen ontmoeten.

Thema

BOON EN DE FILM
De eerste ledenbijeenkomst zal gewijd zijn aan de wijze
waarop Boon was geïnvolveerd in de filmkunst. Boon als
acteur, als scenarioschrijver, als filmer en als filmcriticus.
In Oss, Nederlands Brabant, hadden we in 1999 al eens
de mogelijkheid om De Bom, een film naar een scenario
van Boon en in regie van Robbe De Hert in zijn originele
versie te zien. In 2002 zagen we in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag de verfilming van Menuet. Dit gaat nu
een voortzetting krijgen met opnieuw werk van Boon en
werk over Boon.
Wim De Poorter, Boonkenner en filmrecensent, neemt
samen met Robbe De Hert, befaamd filmer en regisseur
en met Luc Pien, de cineast die Vergeten straat regisseerde, de activiteiten van Boon op het terrein van de
film onder de loep. Het gesprek over Boon en de film zal
worden afgewisseld met bewegende beelden van en
over Boon, met hopelijk oorspronkelijk materiaal op de
ouderwets ratelende projector.

3e ISENGRIMUS
Op 4 juni wordt ook voor de derde keer de Isengrimus,
de prijs van het genootschap uitgereikt aan een persoon
die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de studie
en/of de promotie van het werk van Boon. De jury, bestaande uit Noud Cornelissen, Wim Dijkstra, Gracienne
Van Nieuwenborgh en Willie Verhegghe zal haar keuze
bekendmaken en motiveren.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Ergens in het programma van 4 juni zal de statutaire
verplichting moeten plaatsvinden ter goedkeuring van
het bestuursbeleid in 2004, het jaarverslag en het financieel verslag. Er zijn twee vacante plaatsen in het
bestuur en er zullen zonodig verkiezingen zijn om
nieuwe bestuursleden te benoemen.
Tot slot is er natuurlijk een drankje en is er wederom
een gezamenlijke maaltijd in De Loods.
Rond 15 mei ontvangt u met BoonBerichten 22 het definitieve programma, de plaats in Aalst en de mogelijkheid voor de maaltijd te reserveren.

BOON IN GENT

BOELVAAR POEF
Boelvaar Poef, 5e jrg., nr. 1 verschijnt op 11 mei. Het
wordt een nummer waarin veel aandacht zal zijn voor
Ben Cami, de onlangs overleden poëet en vriend van
Boon. In de door elkaar tollende manege van De Kapellekensbaan trad hij op in de rol van De Kantieke
Schoolmeester.

HET GENOOTSCHAP
In de BoonBerichten 19 werd bericht over de viering van
het 25-jarig jubileum van het genootschap op 6 november 2004 in Aalst. Geen mededeling werd echter gedaan
over de algemene ledenvergadering die tijdens die bijeenkomst ook plaatsgreep. Hierover kort verslag zodat
u als lid weet waar u aan toe bent.
Het jaarverslag over activiteiten en financiën over 2003
werd goedgekeurd. Ook de begroting 2005 ondervond
instemming. De vergadering stelde vast dat in de begrotingen 2005 en 2006 voorzieningen moeten worden
getroffen om tot een vaste reserve van € 5.000 te komen, welke reserve bedoeld is om eventuele calamiteiten het hoofd te bieden. De vergadering stelde tevens
vast dat het lidmaatschapsgeld voor 2005 onveranderd
€ 35 zal bedragen. Tijdens de vergadering op 6 november stond ook een statutenwijziging op de rol. Vanwege
het ontbreken van het wettelijk vereiste quorum (50%
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uitgesteld naar de reeds aangekondigde tweede vergadertermijn: 11 december 2004. Deze vergadering kon,
door niets meer gehinderd, de wettelijk genoodzaakte
van het aantal leden) moest de besluitvorming worden
statutenwijziging vaststellen en het nieuwe statuut, in
overeenstemming met de tekst in BoonBerichten 18bis,
is inmiddels gedeponeerd bij de rechtbank in Dendermonde. Het genootschap functioneert dus weer geheel
legitiem.

BOONTJESTOCHT 2005
Op zondag 1 mei vindt voor de 14e keer de Boontjestocht plaats in Aalst. Deze wandeling met opdrachten
wordt ingericht door Natuurvrienden in Aalst.
De aanvang van de wandeling vindt plaats tussen 13 u
en 14.30 u vanuit de Keizershallen. De deelnameprijs
bedraagt € 7.00 en bij voorinschrijving slechts € 6.00.
Bedrag storten op bankrek. 001-1552792-92. Het verdient aanbeveling vooraf in te schrijven. Het maximale
aantal toe te laten deelnemers zal niet meer dan 300
zijn!
Voor informatie, kaartverkoop en reservering, bel
(0032)(0)53 413170 of (0032)(0)53 778676

SUBSIDIE
Het genootschap zal voor het werkingsjaar 2005 van het
Vlaams Fonds voor de Letteren een bijdrage ontvangen
van € 3.500. Het Fonds schrijft dat het de dynamiek die
uitgaat van het genootschap wil belonen met een hoger
bedrag dan in 2004 is toegekend. Het bestuur van het
genootschap is uiteraard zeer erkentelijk voor de subsidie door het Fonds, maar misschien nog meer voor de
erkenning en de aanmoediging die blijkt uit de motivatie van het Fonds.

LIDMAATSCHAPSGELD
De subsidie is een welkom onderdeel voor de uitvoering
van het programma van het genootschap. De kosten
daarvoor en voor het beheer van het genootschap moeten echter voor het allergrootste deel middels de contributiegelden van de leden bijeen gebracht worden. Bij
deze berichten vindt u een schrijven dat u aan uw verplichtingen wil herinneren. Gaarne vóór 15 mei.

JEANNEKE BOON – DE WOLF
Het overlijden van Boons echtgenote Jeanneke op vrijdag 18 maart werd in de schrijvende media veelvuldig
gememoreerd. Op 23 maart verschenen berichten in:
De Morgen
Jeanneke en Louis Paul Boon in de dood verenigd.
Vlaanderens beroemdste schrijversvrouw is niet meer.

De Standaard

Boontjes bewaarengel
Jeanneke Boon (90), weduwe van Louis Paul Boon, overleden

De Tijd
Jeanneke Boon overleden in Aalst

Gazet van Antwerpen
Jeanneke Boon volgt Louis

Het Belang van Limburg
Weduwe Jeanneke (90) volgt Louis Paul Boon

De Gentenaar
Weduwe Louis-Paul Boon overleden

NRC Handelsblad
Weduwe Louis-Paul Boon overleden

De Volkskrant
Weduwe Louis Paul Boon overleden
Alle artikelen in de Belgische kranten hadden een of
meer foto’s van Jeanneke en haar man en kregen ruim
plaats toegemeten. De twee Nederlandse krantenartikelen hadden geen foto’s, bestonden uit 25 regels smalle
kolom en bevatten slechts het persbericht van het ANP.
Curieus in deze twee identieke berichtjes was de laatste
zin: “Ondanks veel echtelijke problemen bleven Boon en
zijn vrouw tot aan de dood van de schrijver in 1979 bij
elkaar.” In een nietszeggend kolommetje toch nog een
boude bewering.

AANGEBODEN
Jan Hendriks wil wegens verhuizing zijn jaargangen
Boelvaar Poef van de hand doen. Wie belangstelling
heeft: janhendriks195@hotmail.com
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