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LOUIS PAUL BOON –  
HET VERGEEFSE VAN DE DROOM 

Deze monografie van Jos Muyres, in 1999 uitgegeven door 
SUN – Kritak is nog in zeer beperkte mate verkrijgbaar voor 
leden van het Genootschap voor de zeer gereduceerde prijs van 
Bef. 275 of Ngl. 15.00 plus verzendkosten: Bef. 100 of Ngl. 
5.50. Toewijzing op volgorde van binnenkomst van de 
bestelling bij het secretariaat of bij Geert Goeman Tel. 09 
2319591 of e-mail geert.goeman@pandora.be 

 

VIVE L’ART SANS LARD – VIVE WILCHAR  
Gent  - Wilchar (Willem Pauwels, 1910) krijgt na 75 jaar een 
grote overzichtstentoonstelling in Gent. De Culturele Centrale 
van het ABVV nodigt de leden van het genootschap uit bij de 
opening van de tentoonstelling op donderdag 13 december in 
het Caermersklooster, Vrouwebroersstraat 6 (Patershol). 

 

Wilchar, beeldend kunstenaar, en Boon waren volgens de 
inrichter Paul Van Hoorick, directeur van de Centrale, niet 
alleen tijdgenoten maar ook geestverwanten. Hij noemt 
Wilchar ‘de Boon’ van de grafiek- en schilderkunst. Wilchar, 
imagier populair, valse naïef, muralist-zonder-muur, 
(artistieke) maquisard, consequent schilder van l’art sans lard, 
is een man van ons hart. De Culturele Centrale wil de nobele 
onbekende Wilchar de artistieke plaats geven waar hij recht op 
heeft. 

 

De expositie loopt tot 13 januari 2002 maar reist daarna nog 
het hele jaar rond. Meer informatie bij de Centrale in Brussel 
02 2890170. 

DERTIENDE BOONLEZING IN AALST 
Aalst - Op zondag 9 december 2001 vindt om 16 uur in 
Centrum Netwerk, De Ridderstraat in Aalst de 13e Boonlezing 
plaats door Rik Hemmerijckx. 

 

In deze lezing zal Hemmerijckx ingaan op paradoxale 
verhouding tussen politicus Bert Van Hoorick en Louis paul 
Boon. Voor beide mannen was de fabrieksstad Aalst het 
bepalende referentiepunt, voor de een literair, voor de ander 
politiek en er bestond jarenlang een intellectuele en 
vriendschappelijke band tussen beiden. Van Hoorick  
publiceerde in zijn tijdschrift ‘De jonge generatie’ een 
fragment van de eerste, nooit gepubliceerde roman van Boon 
en later bezorgde hij hem een baan bij ‘De roode vaan’. Maar 
Boon was nooit te beroerd om Van Hoorick bij tijd en wijle in 
zijn stukken flink over de hekel te halen. 

Rik Hemmerijckx is historicus en werkt bij het Archief en 
Museum van de Arbeidersbeweging. Voorafgaande aan de 
lezing om 14 uur zal er een interview zijn van Rik Vanmulders 
met Bart Plouvier. 

De Boonlezingen in Aalst vinden plaats met financiële 
ondersteuning van het genootschap. 

 

POËZIEPRIJS 
Sint-Niklaas - De Culturele Centrale Boontje in Sint Niklaas 
organiseert in het voorjaar van 2002 voor de 8e keer de 
poëzieprijs voor volwassenen en jeugd (geboren 1984 – 1987). 
Het gaat om niet gepubliceerde, niet bekroonde en in het 
Nederlands gestelde gedichten van maximaal 24 regels. 
Inzendtermijn loopt tot 20 februari 2002. De prijsuitreiking is 
op zondag 28 april 2002 in het Stadhuis van Sint Niklaas. Het 
wedstrijdreglement kan aangevraagd worden bij  CC Boontje, 
J. B. Davidstraat 1, B – 9100 Sint Niklaas / 03 7768099. 

VERGETEN STRAAT 
De verfilming van Vergeten Straat wordt nu gereproduceerd op 
DVD en is dus algemeen verkrijgbaar voor privé-gebruik. Deze 
DVD wordt uitgegeven door LC Musics. De kosten zullen om 
en nabij Bef. 550 bedragen. Op dezelfde schijf is teven La 
Sicilia opgenomen. Meer inlichten over deze uitgave is 
verkrijgbaar bij Geert Goeman (zie hierboven voor adres). 

EEN BORSTBEELD VOOR BOON 
Sint Niklaas - Het genootschap gaat financieel bijdragen aan de 
totstandkoming van een borstbeeld van  Louis Paul Boon in de 
L. P. Boonlaan in Sint Niklaas. De initiatiefnemer in deze actie 
is de Culturele Centrale Boontje in Sint Niklaas. Bij haar 
tienjarig bestaan in 1993 realiseerde de Centrale reeds de 
benaming van een laan (dat klinkt beduidend beter dan de door 
Boon-zelf eerder geprofeteerde godvergeten straat) naar Boon 
en nu, in 2003, wil de Centrale een bronzen hoofd daar aan 
toevoegen.  

VOLGENDE BOELVAAR POEF  
Boelvaar Poef, 2e jrg., nr. 1 verschijnt 15 april 2002 

Ledenbijeenkomsten 2002 
Noteer alvast in uw nieuwe agenda. De Algemene 
ledenbijeenkomsten van het Genootschap (inclusief 
jaarvergadering) zullen plaatsvinden op: 

� 13 april 2002 

� 14 september 2002  

(met enig voorbehoud vanwege huur accommodatie). 


