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LOUIS PAUL BOON – BOONTJES 1973 VERSCHENEN  
 
Boontjes 1973 is het veertiende deel van de Boontjes – de reeks verzamelde columns van Louis 
Paul Boon. Leden van het Louis Paul Boon Genootschap hebben in december vorig jaar een 
exemplaar ontvangen bij hun lidmaatschap en het boek is vanaf nu voor iedereen verkrijgbaar 
via de reguliere boekhandel. 

Louis Paul Boon schreef tussen 1959 en 1978 dagelijks een cursiefje, een zogenaamd Boontje, in 
het Gentse dagblad Vooruit (later De Morgen). In zijn columns schreef Boon over zijn leven en 
werk. Altijd met een kwinkslag, soms wat meewarig, maar altijd in zijn zeer eigen stijl waarbij 
het is alsof hij je als lezer direct toespreekt. Ook in de bundel Boontjes 1973 zitten weer heel wat 
juweeltjes, met name als hij herinneringen ophaalt aan zijn jeugd en de tijd van de mobilisatie en 
eerste oorlogsjaren. 

De eerste acht delen van Boons columns (de jaren 1959 tot en met 1967) verschenen eerder bij 
Uitgeverij Houtekiet in Antwerpen. Vanaf 2014 zet het Louis Paul Boon Genootschap de uitgave 
van de reeks voort, vanaf de Boontjes 1968. De volledige serie van de Boontjes zal achttien 
banden omvatten. 

In opdracht van het Louis Paul Boon Genootschap brengen Uitgever Roelants [voorheen de Oude 
Mol] te Nijmegen en de Stichting Isengrimus te Utrecht jaarlijks een band uit met verant-
woording, annotaties en register, onder redactie van dr. Jos Muijres, Boonkenner en universitair 
docent bij de Opleiding Nederlands aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. 
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CITATEN 
 

“Nee, ik heb nooit iets ergers meegemaakt dan die laatste weken, levend tussen hoop en vrees, 
honger lijdend, en elke gedachte aan huis verbannend, omdat het te pijnlijk was daaraan te 
denken. 
Ik had thuis een zoontje, en die bengel had ik maar nauwelijks gezien, slapend in zijn wiegje. Nu 
moest hij reeds opgegroeid zijn tot iets van een jaar oud, in huis ronddravend, en… Nee, niet 
sentimenteel worden dacht ik dan. Niet aan denken! verwittigde ik mezelf. De honger van de 
maag was al een probleem genoeg, om er dan ook nog de honger van het hart te moeten 
bijnemen.” 
Uit: Boontje ‘Wachten’, 10 april, 1973 
 

“Nooit of nimmer vergeet ik het, aan de tramhalte stond mijn vader me op te wachten. “Dat is 
ook toevallig!”riep ik uit. Er kwam een flauwe grijns over zijn gelaat. “Niet zo toevallig,” zei hij, 
“ik sta hier al dagenlang te wachten.” 
En hij bood me meteen een pakje sigaretten aan, het merk waarvan hij wist dat ik die steeds 
rookte. Ik kreeg er niet eens een vlammetje in. Zo beefde mijn hand van ontroering.”  
Uit: Boontje ‘Naar huis’, 20 april, 1973 
 

“Ik bleef naast zijn bedje zitten, speelde nog wat, babbelde nog wat, en als het dan toch de 
hoogste tijd werd dat hij inslapen moest, hield ik zijn handje vast en zong ik stil en fluisterend 
allerlei wiegeliedjes.  
Nee, lach nu niet omdat ik zo sentimenteel was. 
Ge moet het zelf maar eens meemaken, dat ge uw zoontje verlaat als hij een paar maanden oud 
is, en hem dan pas terugziet als een bengel van anderhalf jaar. Ge hebt dan iets gemist in uw 
leven, en dat wilt ge daarna goedmaken.” 
Uit: Boontje ‘Wiegeliedje’, 7 mei, 1973 
 

“Als we nu in onze Meistoeten opstappen, dan moet dit gebeuren als een getuigenis voor het 
huidige socialisme, en meer nog, voor wat het jonge en vernieuwde socialisme morgen moet zijn. 
We leven niet gisteren, we leven vandaag, we leven morgen. We moeten beginnen met in eigen 
schoot verstarring en verkalking te bevechten, we moeten  jong en blij en levenskrachtig zijn, en 
overtuigd ervan zijn dat onze partij niet de partij is van eergisteren, maar de partij van 
overmorgen is.” 
Uit: Boontje ‘Onze vlag’, 3 mei, 1973 
 

“Ach, over mijn kwalen alléén reeds zou ik elke dag een stukje kunnen schrijven. Trouwens, over 
mijn maag indertijd waren het geen stukjes, maar stukken. Boeken van zoveel pagina’s, meneer! 
Ik schreef over mijn maagpijn, om die maagpijn te kunnen vergeten. Zoals sommige vrouwen het 
over hun man hebben, urenlang, om aan die man niet meer te moeten denken.” 
Uit: Boontje ‘Kwalen’, 2/3 juni, 1973 
 

“Vol overgave schrijf ik een boek, en elke uitgever wil het meteen op de markt brengen. En even 
vol overgave maak ik een schilderij of een beeldhouwwerk, en iedereen haalt daar de schouders 
op en zegt: ‘Wat voor onnozelheid heeft hij nu weer gemaakt?’” 
Uit: Boontje ‘Over kritiek’, 19 juli, 1973 


