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UITNODIGING VOOR ONZE
NAJAARSBIJEENKOMST
ZATERDAG 19 OKTOBER 2013
Belfort, Grote Markt in Aalst

tweede verdieping van het Belfort/oud-schepenhuis
14:00 uur

Algemene Ledenvergadering
15:00 uur

Feestelijk programma:
Introductie nieuwe voorzitter
Uitreiking Isengrimusprijs
Boonlezing
Voor de Algemene Ledenvergadering krijgen de leden
van het Genootschap een apart bericht.
Na de introductie van de nieuwe voorzitter van het
Louis Paul Boon Genootschap volgt de uitreiking van
de Isengrimusprijs, de prijs van het Louis Paul Boon
Genootschap voor bijzondere verdiensten met
betrekking tot de verspreiding van Boons werk en
gedachtenis. De prijs gaat dit jaar naar uitgeverij
De Arbeiderspers, in de persoon van uitgeefdirecteur
Lex Jansen.

menu : € 20,00 (zonder drank)
- tartaar van zalm met een coulis van bieslook en toast
- gefarceerde hoevekip met tomaat en mozarellakaas
en verse tagliatelli
- huisbereide rijstpap met bruine suiker
Inschrijven voor 14 oktober!
Kom naar Aalst op zaterdag 19 oktober en neem
gerust familie, vrienden of bekenden mee!
De bijeenkomst is gratis toegankelijk, voor de maaltijd
gelieve in te tekenen via mail@lpboon.net

VERSLAG VOORJAARSBIJEENKOMST
Op Zaterdag 11 mei vond onze voorjaarsbijeenkomst
plaats in ’t Belfort aan de Grote Markt te Aalst:
Het Geuzenboek herlezen
Hugo D’hertefelt gaf een lezing over Boons laatste
boek, Het Geuzenboek. Hij heeft dit epos onder
verschillende invalshoeken uiteengerafeld en gereed
gemaakt voor een interessante discussie met en tussen
de aanwezigen.
Een van de interessante discussies met het publiek
naar aanleiding van Hugo's lezing betrof de literaire
betekenis van het boek. Boon voelde een grote
noodzaak om dit historische boek te schrijven, maar
hij heeft nauwelijks de moeite genomen om er een
literair werk van te maken. Of kon hij dat niet meer
opbrengen?

De Boonlezing 2013 zal worden gehouden door Jos
Muyres over hoe Boon van Manteau bij de
Arbeiderspers binnen is gekomen en wat zijn
wedervaren daar was met Reinold Kuipers als chefredacteur.
Het programma zal muzikaal worden omlijst door de
jazz musici John Snauwaert en Bart Maris.
17:00 uur Na afloop van deze middag is er een
receptie om nog even ontspannen met elkaar te
kunnen nagenieten.
18:00 uur Maaltijd in de kleine banketzaal van
restaurant De Borse van Amsterdam aan de Grote
Markt 26.

Hugo D’hertefelt, foto: Erik van Veen

Samen met Boon is Hugo van mening dat de
opstand meer nog werd gevoed door de overheersende armoede en het onrecht dan door religieuze
motieven.
Hugo D’hertefelt komt uit Hasselt, is socioloog, thans
gepensioneerd en is als vrijwillig medewerker
werkzaam bij het Masereeelfonds in Hasselt. Hij heeft
over Het Geuzenboek gepubliceerd in Aktief.
Aan het eind van de bijeenkomst was er nog een
borrel en gezellig samenzijn.

VAN DE REDACTIETAFEL
Graag wijzen we nog eens op onze Facebook pagina.
Nieuwsberichten van ons genootschap en andere
Boonberichten kunnen we nu nog sneller delen met
onze leden en andere geïnteresseerden.
Het is een Facebook pagina en geen profiel; je hoeft
dus niet aangemeld te zijn bij Facebook en je hebt ook
geen eigen profiel nodig van Facebook om de pagina
te kunnen bekijken. Bezoek deze pagina eens en klik
op de button "Vind ik leuk" om het aantal 'likes' van
onze pagina te bevorderen!
Louis Paul Boon Genootschap op Facebook
We zijn ook nog steeds op zoek naar een enthousiaste
webdesigner – iemand die ons kan helpen bij het
technisch onderhoud van de website.
Uw webmaster zorgt voor de inhoud van de website,
waaronder de nieuwsberichten, de BoonBerichten, de
externe links etc. Voor technische wijzigingen aan de
website zijn echter nog wat andere vaardigheden
benodigd en daarom zoeken wij iemand die ons
daarbij kan ondersteunen.
Reacties graag naar: webmaster@lpboon.net

Meer informatie en achtergronden zijn te vinden in de
lijst die op onze website is te vinden.
“Deze Boon items zijn afkomstig van mijzelf en in
eerste instantie van de verzameling van Van
Canneghem W en Georges Arys en anderen.
Ik ben dus geen handelaar, maar een Boon en Aalst
verzamelaar die opkuis aan het doen is.
U mag een bod uitbrengen op de boeken waarin U
interesse hebt, als dit bod in aanmerking kan genomen
worden zal U gecontacteerd worden via email”.
Bij voorkeur verkoop ineens, meer bijzondere stukken
worden eventueel afzonderlijk verkocht.
Serieuze bieders kunnen zich melden door een email
te sturen naar: beckgeert@telenet.be

MEER BOON TE KOOP
Wil van Duyvendijk biedt nog steeds zijn vrijwel
volledige collectie van en over Boon te koop aan,
omdat hij wegens verhuizing naar het buitenland
minder ruimte beschikbaar heeft. Om praktische
redenen wil hij de collectie liefst in een keer verkopen.
Wil: "Het zou prettig zijn als mijn collectie bij een
echte Boonliefhebber terecht zou komen. Reacties
gaarne per e-mail". wwsvduyvendijk@12move.nl
BoonBerichten komen tot stand met medewerking van Erna
De Ridder en onder verantwoordelijkheid van het bestuur van
het Genootschap

BOON PUBLICATIES TE KOOP
Geert Beck biedt een groot aantal publicaties van en
over Boon aan. In eerste instantie wil hij deze
aanbieden aan Boon-verzamelaars.
Veel secundaire literatuur, proefschriften en
brochures, maar ook eerste drukken en gesigneerde
exemplaren.

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

