
 

 

 

 

 

 
VOORJAARSBIJEENKOMST 

IN AALST 
ZATERDAG 7 MEI 2022 

 
Speciale gast: 

JEROEN OLYSLAEGERS 
Presentatie van de Boontjes 1973 door 

JOS MUIJRES  
 
Op zaterdag 7 mei 2022 organiseren wij de eerder ge-
plande ledenbijeenkomst in gebouw Utopia in Aalst! 
Speciale gast is de schrijver Jeroen Olyslaegers die 
met onze voorzitter in gesprek zal gaan over het werk 
van Louis Paul Boon. 
Daarna zal Jos Muijres, de samensteller van de 
Boontjes, een toelichting geven op de band Boontjes 
1973, die afgelopen december is verschenen, in 
samenspraak met Walter Verleysen, de vroegere 
buurman van Louis Paul Boon. 
 
We beginnen de middag met een Algemene Leden-
vergadering (ALV) en we sluiten af met een maaltijd 
in de brasserie van Utopia. 
We hopen natuurlijk zoveel mogelijk leden weer eens 
daadwerkelijk te kunnen ontmoeten! 

Aanmelden gaat als altijd via: mail@lpboon.net 

Bij het aanmelden vragen we met hoeveel personen u 
komt, of u ook de ALV wilt bijwonen en of u intekent 
op de maaltijd. Een aanmeldingsformulier is te vinden 
op onze website bij deze activiteit of u krijgt het toe-
gestuurd na aanmelding via email. 

Locatie: zaal Geuzen van gebouw Utopia, gelegen aan 
het plein Utopia 1, nabij de Graanmarkt in Aalst. 

De ingang van de zaal is gelegen tegenover de 
brasserie.  
 
Programma: 

15:30 Algemene Ledenvergadering 

16:30 Jeroen Olyslaegers in gesprek met Luckas 
Vander Taelen 

17:30 Jos Muijres en Walter Verleysen over de 
Boontjes 1973 

18:30 Borrel aangeboden door het Genootschap 

19:00 Maaltijd in de brasserie van Utopia 

 
De maaltijd in de brasserie van Utopia zal helemaal in 
de stijl van Boon zijn: konijn met pruimen, zoals door 
Boon beschreven in zijn boek Eten op zijn Vlaams. Er 
wordt ook gezorgd voor een vegetarische vol-au-vent. 
Vooraf zijn een aantal hapjes voorzien conform de 
goesting van Boon. 

Kosten: 20 euro per persoon, excl. drank. 
 
De volgende onderwerpen staan op de agenda voor de 
Algemene Ledenvergadering:  
Algemeen en financieel verslag, begroting, benoeming 
van de kascommissie, samenstelling en bevestiging 
van het bestuur, ledencontributie. 

Een uitgebreide agenda en de bijbehorende stukken 
volgen later, voorafgaand aan de ALV.   
 
 

 
 

DE BOON 2022 
WINNAARS: 

MARIEKE LUCAS RIJNEVELD  
EN  

PIETER GAUDESABOOS 
 
Op 24 maart 2022 maakten de vakjury's van de Boon 
de winnaars van de eerste editie van deze Vlaamse 
literatuurprijs bekend. Beide laureaten – één voor 
kinder- en jeugdliteratuur en één voor fictie en non-
fictie – krijgen 50.000 euro en een op maat gemaakte 
ring. De prijsuitreiking vond plaats in Cultuurcentrum 
De Grote Post in Oostende. 

De jury voor fictie en non-fictie koos Mijn lieve 
gunsteling (Atlas Contact) van Marieke Lucas Rijne-
veld als winnaar. Een zee van liefde (Lannoo) van 
Pieter Gaudesaboos kwam als favoriet van de jury 
voor kinder- en jeugdliteratuur uit de bus. 

Er werd ook massaal gestemd voor de publieksprijs 
van de Boon. Mediapartners VRT en De Standaard 
ontvingen in totaal meer dan 10.000 stemmen.  
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Het publiek volgde het oordeel van de vakjury over de 
hele lijn en bekroonde opnieuw Pieter Gaudesaboos 
en Marieke Lucas Rijneveld. Beide winnaars 
ontvangen hiervoor elk nog eens 5.000 euro. 
 

DOOR LOUIS PAUL BOON  
DE WERELD VAN BOEKEN LEREN KENNEN 

Ronald van Raak schreef in De Volkskrant op zaterdag 
19 maart naar aanleiding van de nieuwe boekenprijs, 
de Boon: 

“Vijftig jaar geleden verscheen Chapel Road, de Engel-
se vertaling van De Kapellekensbaan (1953), de roman 
van Louis Paul Boon. Deze vertaling leidde in 1979 tot 
een nominatie voor de Nobelprijs voor Literatuur, die 
Boon gewis zou hebben gewonnen, als hij dat jaar niet 
was gestorven – de prijs wordt alleen toegekend aan 
schrijvers die in leven zijn. Niet een van onze ‘grote 
drie’ (Reve, Mulisch of Hermans), maar deze bijna 
vergeten Vlaming kwam het dichtste bij de hoogste 
eer.” 
Die Engelse vertaling zal vast niet de enige aanleiding 
geweest zijn voor zijn kandidatuur, maar heeft er 
beslist aan bijgedragen omdat er al snel meer verta-
lingen volgden, waaronder ook in het Zweeds. 

 

 

 

 

Van Raak vervolgt: “Donderdag 24 maart wordt voor 
het eerst de Vlaamse boekenprijs de Boon uitgereikt, 
een Vlaamse boekenprijs voor ‘fictie en non-fictie’ én 
voor ‘kinder- en jeugdliteratuur’, die met een prijzen-
geld van elk 50.000 euro direct aan de top staat van 
de boekenprijzen. Een ‘boon hebben voor’ is Vlaams 
voor een warm hart toedragen. Doel van deze prijs is 
het lezen te bevorderen, vooral door jongeren, en dat 
is precies wat Louis Paul Boon voor mij heeft gedaan: 
door hem heb ik de wereld van boeken leren kennen.” 

Van Raak gaat in zijn column nader in op de manier 
van schrijven en vertellen van Boon en besluit: 

“Soms vraag ik me af of schrijven zoals Boon dat deed 
nu nog wel kan. Zijn taal en beelden zijn ruw en zeker 
niet politiek correct. Bovendien is hij een controver-
siële figuur – ook vanwege zijn Fenomenale Femina-
teek, een verzameling pornografisch naakt van (veelal 
jonge) vrouwen. 

Toch koos Vlaanderen ervoor om deze boekenprijs 
mede naar hem te noemen en zo de schrijver onder de 
aandacht te brengen. Boon benaderde de mensen ‘met 
wantrouwen én genegenheid’, vond Hugo Claus. In De 
Kapellekensbaan liet hij zien een boon te hebben voor 
zijn lezers.” 
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Word lid van het Louis Paul Boon Genootschap! 

U bent al lid vanaf € 50 per jaar 
Lees hier alles over het lidmaatschap 

 
De activiteiten van het Louis Paul Boon Genootschap worden mede 

mogelijk gemaakt door steun van de Koninklijke Academie voor 
Nederlandse Taal en Letteren (KANTL), Stichting Maria Elisa,  

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong, firma Jan de Nul,  
de stad Aalst en Provincie Oost-Vlaanderen. 

 
Koninklijke Academie voor 

Nederlandse Taal en Letteren  

 
Private Stichting Maria Elisa 

Turnhout 

 

Koninklijke Drukkerij  
Em. de Jong, Baarle-Nassau 
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