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THEMANUMMERS ‘HONEST ARTS
MOVEMENT’
Bij het genootschap zijn voor leden nog in zeer beperkte
mate een tweetal themanummers van Honest Arts
Movements (HAM) verkrijgbaar:
1. Het Roger Serras-nummer 5e jrg., nr. 3 – 4, volgens
de rug in het jaar 1978, volgens de inhoud in het jaar
1979 verschenen. De inhoud, 54 bladzijden, bestaat
uit een overzicht van grafisch en literair werk van
Roger Serras, maar ook een gedicht van L. P. Boon,
een parafrase op Serras’ gedicht Stilte, hier werkt
een dichter!, een facsimilé van een handschrift van
Boon ‘bij het snijden van een lino – portret van
Roger Serras’, foto’s van Jo Boon van Roger Serras
en L. P. Boon, in bijlage een portret van Roger
Serras in lino van de hand van L. P. Boon en
tezelfdertijd een in memoriam en gedicht van Willie
Verhegghe op het overlijden van Louis Paul Boon
2. Louis Paul Boon-nummer, 6e jrg., nr. 3 – 4, februari
1980. Het nummer heeft 63 bladzijden en bevat 10
reproducties van tien schilderijen van Boon en in
handschrift Boons ‘Daliaanse verklaringen van mijn
schilderijen’. Voorts gesprekken met Marcel
Wauters en Ben Cami en een uitvoerig artikel van
Frans Vyncke over Boons schooljaren.
Beide nummers zijn verkrijgbaar voor €10.- per stuk plus
€1.60 portikosten per nummer. Bestellen bij Geert Goeman,
Jules van Biesbroeckstraat 26, B – 9050 Gentbrugge – tel.
(0032) (0)9 22319591 – E-mail geert.goeman@pandora.be

13e BOONLEZING DOOR RIK HEMMERIJCKS
- 9 DECEMBER 2001 IN AALST
De jaarlijkse Boonlezing in Kunstencentrum Netwerk in
Aalst werd op 9 december gegeven door Rik Hemmerijcks
en hij behandelde het onderwerp Louis Paul Boon en Bert
Van Hoorick: wapenbroeders? De zeer interessante lezing
was een biografische verkenning van de levenslange
persoonlijke verhouding van beide mannen en de culturele en
politieke netwerken waarin beiden zich gezamenlijk
bevonden .
De tekst van deze lezing plus bibliografische notities kunnen
elektronisch worden opgevraagd bij Noud Cornelissen:
info@coco.nl en wordt op aanvraag bij het secretariaat (zie
boven) ook per post gestuurd.

CULTUURDAG CULTURELE CENTRALE
Op 21 april organiseert de Culturele Centrale van het ABVV
alweer zijn tweede cultuurdag in Brugge. Een rijk program
voor alle gezindten en richtingen is in voorbereiding. De
volgende BoonBerichten zullen u nader informeren.

PROVINCIALE SUBSIDIE
Begin december ontving het secretariaat de mededeling dat
de Dienst Kunst en Cultuur van de Provincie OostVlaanderen een subsidie van Bef. 60.000 of Eur. 1.488 aan
het genootschap heeft toegekend. Het is de provinciale
commissie voor letterkunde die de gedeputeerde Jean-Pierre
Van Der Meiren daartoe een positief advies heeft gegeven.
Het bestuur aanvaardt deze ondersteuning dankbaar en zal
het bedrag aanwenden voor de werking van Boelvaar Poef.

LEDENBIJEENKOMST
OP ZATERDAG 13 APRIL
KONINKLIJKE BIBILIOTHEEK
DEN HAAG
In aansluiting op de mededeling in de vorige
Berichten kunnen we u nu uitnodigen voor de
volgende ledenvergadering op zaterdagmiddag 13
april in Den Haag, in de aula van de Koninklijke
Bibliotheek / Letterkundig Museum.
Volgens de statuten moeten wij u die middag een
uurtje lastig vallen met huishoudelijke zaken.
Tenslotte moet het jaarverslag, het financieel
verslag, de begroting en het jaarplan worden
vastgesteld.
Daarna volgt het pièce de résistance, een inleiding
door en gesprek met een Vlaamse auteur die zijn
lees- en schrijfervaringen met Boon uit de doeken
zal doen. Dat althans hopen wij spoedig te
bewerkstelligen.
Reserveer deze dag.
U ontvangt nog nader bericht.
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OPROEP VOOR DE KAPELLEKENSBAAN
In 1953 publiceerde Louis Paul Boon zijn meesterwerk De
Kapellekensbaan. In 2003 is het boek vijftig jaar oud.
Het Louis Paul Boon Genootschap wil dit boek opnieuw in
de schijnwerpers plaatsen. Dat doen we natuurlijk met de
leden van het Genootschap en de liefhebbers van Boon’s
werk. Er komt een congres en ook op en rond de
Kapellekensbaan in Aalst zal het een en ander gebeuren.
Onze ambities reiken verder, we willen ook een nieuwe
generatie intresseren voor De Kapellekensbaan. Daarom
zoeken we met name docenten Nederlands in het voortgezet
onderwijs in Vlaanderen en Nederland en andere specialisten
die willen meewerken, die ideeen hebben en die gewend zijn
om met jongeren over literatuur te spreken.

In de volgende Berichten zal een overzicht gegeven worden
van besprekingen in kranten in noord en zuid. Nummer 2, Louis Paul Boon en de verscheidenheid van de wereld- door
Ria van den Brandt, Bert Vanheste en Erik Borgman, dat
tegelijkertijd als boekuitgave verscheen bij Vantilt in
Nijmegen werd 26 november gepresenteerd tijdens een
drukbezochte bijeenkomst in de Universiteit van Nijmegen.
De redactie van Boelvaar Poef maakte met het 2e nummer
meteen waar dat BP een forum van en voor alle in Boon
geïnteresseerden moet zijn, voor alle gezindten, voor alle
scholen in de Boonstudie voor zover die er zijn en ook voor
alle eenzaten met deviante opvattingen.
In de boekenbijlage van De Standaard van 10 januari wordt
dit in een bespreking door Erik Vissers ook opgemerkt.

We denken aan recensies, uitwerkingen, scripties of wellicht
uitgebreidere projecten. Voor publicaties heeft het
Genootschap al twee domeinnamen gereserveerd:


www.kapellekensbaan.nl



www.kapellekensbaan.be

Hebt u ideeën, wilt u meewerken? Stuur een bericht naar:


Noud Cornelissen, Utrecht info@coco.nl of Postbus
8144 NL-3503 RC Utrecht



Geert Goeman geert.goeman@pandora.be of J.V.
Biesbroeckstraat 26, B-9050 Gentbrugge

KAARTENSET
Om geld in te zamelen voor het bovenstaande project
Kapellekensbaan 2003 heeft de Tilburgse graficus Walter
Kerkhofs een kaartenset gemaakt, een hommage aan Boon.

In een mapje vindt u tien kaarten met beelden en citaten,.
Mooi om te krijgen en mooi om te geven. U kunt de
kaartenset bestellen door Eur. 11.30 plus 1.70 portikosten
over te maken op een der rekeningen van de penningmeesters
in België of Nederland (zie boven).

POSITIEVE ONTVANGST BOELVAAR POEF
Met het uitbrengen van Boelvaar Poef heeft het genootschap
overigens veel aandacht en positieve waardering weten te
wekken. Voor beide nummers die in 2001 reeds verschenen
zijn.

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

