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Boontjes — een roman fl euve

Tussen 1959 en 1978 schreef Louis 
Paul Boon een dagelijks cursiefje, 
een zogenaamd ‘Boontje’, in het 
Gents dagblad Vooruit, later De 
Morgen. Dag na dag schreef hij 
over het dagelijks leven, de families 
in dorpen en steden, gesprekken 
aan de keuken tafel en wat hij zoal 
hoorde in de trein tussen Aalst en 
Gent. Kortom, alles wat zijn radar 
opving. 

Al deze korte tekstjes vormden 
samen welhaast een oeverloze 
stroom, reden waarom sommige 
kenners erover spreken als een 
roman fl euve. Louis Paul Boon 
verwierf hiermee, samen met 
zijn poëzie, romans en novellen, 
een onuitwisbare plaats in de 
Nederlands-Vlaamse literatuur.

Tot tien jaar na Boons overlijden was 
nog niets van deze krantencolumns 
in boekvorm verschenen.  Het waren 
Herwig Leus en Julien Weverbergh 
die het initiatief namen deze teksten 
voor de lezer toegankelijk te maken.

Van 1988 tot 2003 verschenen bij 
Uitgeverij Houtekiet de eerste acht 
Boontjes-delen (jaargangen 1959 
t/m 1967). Vanaf 2014 worden de 
Boontjes onder redactie van dr. Jos 
Muijres, docent aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen, samen-
gesteld, en door Uitgeverij Roelants 
en Stichting Isengrimus uitgegeven. 
Afgelopen jaar is deel 14 (jaargang 
1973) verschenen. De in totaal 
18-delige Boontjes-serie, tezamen 
meer dan 7000 bladzijden, zal naar 
verwachting in 2025 zijn voltooiing 
vinden.
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‘Alle Boontjes maken met elkaar een merkwaardig soort 
literair gesamtkunstwerk, waarin alle aspecten van de 
schrijver Louis Paul Boon wel een keer langskomen.’
 — www.moorsmagazine.com
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