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Geachte mevrouw 

Geachte heer 

 

Op woensdag 14 december 2016 nodigen we u graag uit op onze laatste activiteit van 2016. Gastspreker 

is Paul Vermunt met als onderwerp Suzanne Nijs (1902-1985), kleindochter van Sint-Truiden. 

 

Drs. Paul Chr. Vermunt (1946 Roosendaal, Nederland) volgde de middelbare schoolopleiding gymnasium 

ß op het Norbertus College in Roosendaal en studeerde in 1972 af in de richting bedrijfseconomie aan de 

Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij was tot 2004 als directeur en mede-eigenaar verbonden aan het 

familiebedrijf Borstelfabriek Vero in Roosendaal en vervulde een aantal nevenfuncties als bestuurder van 

het bedrijfstakpensioenfonds, de branchevereniging en in de plaatselijke economie. Een belangrijk 

interessegebied is de moderne literatuur. 

 

De Belgische beeldhouwster Suzanne Nicolas-Nijs, was de echtgenote van de Roermondse glazenier Joep 

Nicolas. haar grootouders langs moederszijde waren belangrijke Truienaren. Haar aantekeningen uit haar 

leven, uit het Frans vertaald door Paul Vermunt onder de titel Herinneringen 1960-1968, geven een goed 

beeld van haar leven: haar vroegste jeugd in België, de vlucht met haar moeder en zussen naar Groot-

Brittannië meteen na het uitbreken van WOI en haar vertrek kort voor WOII naar de VS met haar man en 

dochters. De invloed van haar oom, de schilder Georges Baltus, haar leven met Joep Nicolas en haar vele 

connecties in de artistieke wereld, onder meer haar zwager, de schrijver Aldous Huxley, komen uitgebreid 

aan bod.  

Paul Vermunt zal spreken over hoe het tot een vertaling kwam en over een aantal passages, 

verblijfplaatsen en personen uit haar herinneringen en haar binding met Sint-Truiden. 

 

Het boek Herinneringen 1960-1968 van Paul Vermunt verschijnt begin volgend jaar. U kan het boek die 

avond bij de auteur bestellen aan de voordeelprijs van 17,50 EUR i.p.v. 19,50 EUR (verspreiding via het 

stadsarchief).  

 

Praktisch: De activiteit gaat door op woensdag 14 december 2016 om 20.00 uur in museum DE 

MINDERE, Capucienessenstraat 1, 3800 Sint-Truiden. Deuren zijn open vanaf 19.45 uur.  

 

Van harte welkom op deze boeiende avond! 

 

Namens het GOK-bestuur 

Lieve Opsteyn 
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