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VERZAMELD WERK IN GEBONDEN UITGAVE
Eindelijk, na lange tijd van wachten, hebben we bericht
van de Arbeiderspers dat, hoewel zij niet genegen is mee
te denken naar een andere vorm van uitgave van het
Verzameld Werk dan de voorziene gebrocheerde en
gelijmde uitgave voor het beoogde brede publiek, die op
11 november gepresenteerd zal worden tijdens de Boekenbeurs in Antwerpen, de AP er wel aan wil meewerken
dat het Genootschap in eigen beheer voor de leden een
gebonden uitgave verzorgt. Een zeer verheugende mededeling – waarvoor dank!
Dat betekent dat de AP per af te leveren deel een aantal
sets gevouwen en vergaarde vellen aan het Genootschap levert, die wij bij een boekbinder aanbieden om in
linnen hardcover te binden en af te leveren voorzien van
een stofomslag.
Via Hein Elferink, lid van het Genootschap en uitgever /
galeriehouder, voor het Genootschap ook actief naar de
AP, hebben we offertes laten opvragen en daarover hebben we ook inmiddels bericht. We hebben daarbij twee
opties gevraagd: machinaal gebonden en met de hand
gebonden luxe edities.
Machinaal gebonden: Boekbinderij De Ruiter in Zwolle
kan een uitgave in echt linnen met kapitaalband, ronde
rug, kneep, leeslint en stofomslag, verzorgen bij een
oplage van tenminste 200 exemplaren voor de prijs van
(exclusief verzending) ongeveer € 22.00 per deel. Voor
de goede orde:dat is het bedrag dat bovenop de prijs
komt die de AP vragen zal voor de aan te leveren vellen.
Daarover zal de AP ons spoedig berichten. We zijn optimisten en gaan er daarom vanuit dat de AP levert tegen
uitgeversprijs die doorgaans (in NL) om en nabij 2/3 van
de winkelprijs bedraagt. De eerste banden worden in het
najaarsprospectus aangeboden voor winkelprijzen tussen
22 en 25 € per deel. Daarmee hebt u een indicatie, maar
zeer nadrukkelijk: deze is onder alle voorbehoud! Bijvoorbeeld: nog niet duidelijk is hoe de noodzakelijke vellen voor de zogenaamde ‘inschiet’ voor de binder geregeld gaat worden.
Handgebonden: de (vermaarde) Binderij Phoenix in
Middelburg kan banden leveren in halfleer of halfperkament met papieren hoes voor € 85.00 - excl. vellen van
de AP - bij minimaal 25 exemplaren. Ook kan Phoenix
een handgebonden geheel linnen versie met stofomslag

of hoes leveren voor € 35.00 per deel bij minimaal 100
exemplaren. Ook hier exclusief vellen AP en verzendkosten.
Na het verschijnen van de laatste BoonBerichten hebben
we meerdere reacties gekregen die allen aangaven dat
er een mooie gebonden editie diende te komen – een
monument voor Boon, een rijk bezit voor de lezer. Het
blijft onbegrijpelijk dat de AP niet zelf een deel van de
oplage op monumentale wijze wil uitgeven. Voor de leden van het Genootschap is deze mogelijkheid nu echter
wel naderbij gekomen en daarmee wordt ook, zij het voor
een deel, het doel bereikt. Het is nu aan de leden van het
Louis Paul Boon Genootschap om Boon zijn monument
te verschaffen en tegelijkertijd zichzelf van een prachtige
uitgave te verzekeren.
We hebben echter niet veel tijd – de productieafdeling
van de AP moet spoedig weten hoeveel vellen er extra
gedrukt moeten worden of niet gelijmd. Wij hopen dat u
uiterlijk 31 oktober kunt laten weten of u wilt intekenen
op een van de gebonden uitgaven. Als lid mag u meerdere exemplaren per deel bestellen! Nieuwe leden kunnen
ook van de mogelijkheden profiteren zolang de voorraad
strekt. Zie het formulier op de ommezijde en verstuur per
post, fax of mail meteen.

16e BOONLEZING
Zaterdagmiddag 26 november 2005 vindt in
Aalst de 16e Boonlezing plaats.
Aan de schrijftafel van Louis Paul Boon in het
Stedelijk Museum aan de Oude Vismarkt zal

Albert Bontridder
dichter, architect en vriend van L P Boon
de lezing houden die (t/m 2003 vijftien keer
door Kunstencentrum Netwerk uitgevoerd) met
ingang van dit jaar door het Genootschap wordt
georganiseerd en jaarlijks verder in stand gehouden zal worden.
Het volledige programma en de bijzonderheden
vindt u in de BoonBerichten 26 die begin november verschijnen

GEBONDEN UITGAVE BESTELLEN
Vooraf
Het Verzameld Werk zoals de AP dat heeft voorgenomen, bestaat uit 24 delen die over een reeks van jaren
gaan verschijnen. Zoals het bestuur van het Genootschap zich voor de langere termijn met de AP zal moeten
verbinden, zo gaan we ervan uit dat u, behoudens onvoorziene omstandigheden, in principe alle delen gaat
afnemen in de vorm van een abonnement. De uitlevering
volgt door het Genootschap na voorafgaande betaling.
Zogauw de precieze leveringscondities van de AP voor
het Genootschap bekend zullen zijn, zal het bestuur van
het Genootschap u informeren en u ook op de hoogte
stellen welke dan de verplichtingen voor u ten volle zullen
zijn.
U kunt bestellen:
1. een of meerdere stuk(s) van de machinaal gebonden editie
2. een of meerdere stuk(s) van de handgebonden
linnen editie
3. een of meerdere stuk(s) van de handgebonden
halfperkament* of halfleer* editie (* aangeven
van wat verlangd wordt).
Als de minimum aantallen bij 2 en 3, respectievelijk 100
en 25, niet gehaald worden bij intekening, gaat de intekening automatisch over van aanbod 3 naar 2 en zo nodig van aanbod 2 naar 1.
•

•

Als u uw bestelling per reguliere post doet, stuur
deze dan ondertekend aan een van de secretariaten in B of NL (zie colofon) met vermelding van
uw naam, adres en telefoonnummer. Faxen kunt
u naar het Nederlandse nummer (0031) (0)30
2965402
U kunt uw bestelling sturen per e-mail naar
mail@lpboon.net. Vergeet dan niet uw woonadres en telefoonnummer te vermelden.

Op de website van de AP (www.arbeiderpers.nl) is nog
steeds geen informatie te vinden over de uitgave van het
Verzameld Werk. Bekend is alleen de specificatie die is
opgenomen in het najaarsprospectus 2005 van de uitgeverij die gezonden is aan de boekhandels.

In memoriam

REINOLD KUIPERS
1914 – 2005
Op 12 september is Reinold Kuipers overleden,
de man die de uitgave van De Kapellekensbaan
bij de Arbeiderspers doorzette en in 1953 het
licht deed zien. Zonder Reinold Kuipers zou de
literaire doorbraak van Boon twijfelachtig zijn
geweest of wel nog heel lang op zich hebben
laten wachten. De publicatie van De Kapellekensbaan is een historisch moment in de Nederlandstalige literatuur. Dat is, vanuit het oogpunt van het Boon Genootschap, de grootse
verdienste van Reinold Kuipers geweest. Hij
verdient daarvoor, evenals Boon, een monument. Reinold Kuipers nam met de publicatie
Boons lot in zijn hand met als gevolg dat Boon
driftiger schrijven kon dan ooit tevoren. Tot ons
aller vreugde en lering. Het bestuur van het
Genootschap heeft zijn condoleances per brief
aan de familie Kuipers overgebracht.
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