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„GODFRIED BOMANS‟ 

de eerste bekende Nederlander 

 
 

Presentatie door A. (Antoon) van der Pijll 
 

woensdag 18 mei 2011 aanvang 20.00 uur in “De Diepen” 

 

 
 Beste Leden, 

 

Bomans was vele jaren de meest gelezen schrijver van Nederland. Hij heeft meer 

dan 60 boeken en vele andere geschriften op zijn naam staan. Hij heeft tijdens zijn 

leven weinig officiële erkenning gekregen, in ieder geval niet in de vorm van een 

literaire prijs. Wij zijn daarom verheugd een echte Bomanskenner bereid te hebben 

gevonden ons geheugen nog eens op te frissen en te genieten van Bomans 

kenmerken zoals wendbaarheid, zijn grote gevoel voor humor en zijn onverslijtbare 

ironie. 

 

Volgens Harry Mulisch, stadgenoot van Godfried Bomans, was Bomans de eerste 

Bekende Nederlander:  Schrijver, spreker, entertainer  en nog zoveel meer. 

In de nalatenschap van de vader van Antoon trof hij enkele boeken van Bomans aan.  

Dat "enkele" is inmiddels uitgegroeid tot meer dan 300 boeken van en over Bomans, 

vertalingen en honderden artikelen uit kranten en tijdschriften. Eerst langs 

rommelmarkten, daarna antiquariaten en steeds op zoek naar eerste drukken 

probeerde hij zijn bibliotheek volledig te maken. 

 

Sinds een jaar of tien is Antoon lid van het Godfried Bomans Genootschap. 

 

Zijn kennis wil hij graag delen met de generatie, die Godfried Bomans op enigerlei 

wijze heeft gekend. Hij doet dit al een aantal jaren met een voordracht, die steeds 

een wisselend karakter kent. 
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De onderstaande inhoud is een heel globale opsomming van wat er in zijn voordracht 

zoal aan de orde kan komen: 

 

Bomans, de voetballer, de schaker, de musicus, de dichter, de entertainer en vooral 

de schrijver. 

 

De schrijver Godfried Bomans: 

Verhalen, verslagen, essays, toneelstukken, sprookjes, dagboeken, columns, 

stripverhalen, brieven. 

 

Enkele items: 

- Pieter Bas.               

- Erik                

- Bloed en Liefde 

- Stripboeken 

- Kinderboeken            .   

- Verzamelde columns 

- Religieuze boeken.      

- Reisbeschrijvingen 

- Reclame-uitgaven.      

- Talencursussen. 

- Bomans als Dickens-vertaler en Dickens-kenner. 

- Talrijke Grammofoonplaten, tegels, CD’s, DVD’s. 

        

De Activiteitencommissie is ervan overtuigd dat de ‘open programmering’ een goede 

invulling heeft gekregen met Antoon’s  verhalen over zijn passie ‘Godfried Bomans’. 

Wij hopen op een goede opkomst en laten we zeggen dat vanavond de humor en 

ironie voorop staan!                                     

                                                                                      
 


