
 

 

 

 

 

 
We hopen natuurlijk zoveel mogelijk leden en andere 
geïnteresseerden te zien op onze bijeenkomst in Aalst 
op 14 december. We herhalen in dit BoonBericht nog 
eens onze uitnodiging. Verder in dit bericht het 
nieuws van antiquariaat De Slegte dat het oudste 
filmscenario van Louis Paul Boon is teruggevonden. 
 

EINDEJAARSBIJEENKOMST 

IN AALST 

ZATERDAG 14 DECEMBER 

17:00 inloop en ontvangst 

18:00 Boonlezing over De Kapellekensbaan  
door Karel Verhoeven, hoofdredacteur  
van De Standaard  

Presentatie van de Boontjes 1972 

Uitreiking Isengrimusprijs aan Jos Muijres 

19:30 Maaltijd in de brasserie van Utopia 

We zullen tijdens de maaltijd afscheid nemen van een 
paar bestuursleden die zich trouw vele jaren voor het 
genootschap hebben ingezet.  

Onze leden kunnen na afloop van het programma hun 
exemplaar van de Boontjes 1972 in ontvangst nemen. 

Entree lezing: € 5,00. Leden gratis. Maaltijd: € 25,00 
voor leden en € 30,00 voor niet-leden.  

Locatie: zaal Geuzen van het prachtige gebouw Utopia, 
gelegen aan het plein Utopia 1, nabij de Graanmarkt in 
Aalst. De ingang van de zaal is gelegen tegenover de 
brasserie. 

De maaltijd in de brasserie van Utopia zal geheel in de 
stijl en naar de smaak van Boon zijn:  
Stevig uiensoepje met een goede bruine boterham 
met ambachtelijk gemaakt kopvlees, met mosterd. 
Vervolgens zwarte trippen met gekookte patatjes, 
rode kool of appelmoes. Voor de vegetariërs zal een 
smakelijk alternatief worden geboden. 

Gelieve te reserveren per mail@lpboon.net 

Graag het verschuldigde bedrag voor de maaltijd 
vooraf storten op rekening van het Boon Genootschap 
(IBAN BE36 0682 0049 4781) om uw reservering 
definitief te bevestigen. Vermeld ook het aantal 
personen en of u het vegetarisch alternatief verkiest.  
Drank die bij de maaltijd wordt gebruikt dient u ter 
plekke afzonderlijk af te rekenen. 

 

‘NIETS DAN WAT OORLOG’ 
OUDSTE FILMSCENARIO VAN  

LOUIS PAUL BOON TERUGGEVONDEN 
 

 

In 1945, kort na de bevrijding, begon Louis Paul Boon 
met filmscripts te experimenteren. Van het allereerste 
van deze scenario’s, Niets dan wat oorlog,  was de 
originele tekst zoek. Het was tot op heden enkel in een 
latere, door Boon herwerkte versie bekend. Van de 
oorspronkelijke tekst is nu het originele typoscript 
opgedoken. Het Antwerpse antiquariaat De Slegte 
biedt het typoscript aan op de Mechelse Antiquaren-
beurs, samen met andere handschriften, brieven en 
gesigneerde boeken. Een papieren versie van de 
catalogus met onder meer een uitgebreide 
beschrijving van het typoscript, is verkrijgbaar in het 
Antiquariaat Wapper 5 te Antwerpen of digitaal te 
raadplegen op Catalogus 56 Antiquariaat 
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