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BOON EN DE TOEKOMST
Louis Paul Boon staat cultureel nog steeds volop
in de belangstelling. We zijn weleens somber over
de ontlezing en vragen ons meer dan eens af of
een literair genootschap nog wel voldoende
toekomstperspectief heeft. Maar kijk eens naar
een paar recente producties in verband met
Boon: de opera en toneeluitvoering gebaseerd op
Menuet, de TV-serie Jan de Lichte die op dit moment gemaakt wordt, de film Langs de Kapellekensbaan van André Schreuders.
Bovendien wordt er gestaag gewerkt aan het
verzameld werk van Boon, ieder jaar verzorgt het
Genootschap een deel van de gebundelde
Boontjes en er verschijnen regelmatig artikelen
en publicaties over Boon.
Boon keert steeds weer terug in de publiciteit
omdat hij tot de verbeelding spreekt, een boegbeeld is van de modernisering van de literatuur
en voor velen een ongelooflijke inspiratiebron
blijft.
De bijeenkomsten van ons Genootschap worden
echter helaas niet erg druk bezocht. Gelukkig
hebben we een vast en trouw publiek, maar
natuurlijk willen we er alles aan doen om een
groter publiek te bereiken. Aan de sprekers en
onderwerpen ligt het niet; het gaat er vooral om
dat we een nieuw en mogelijk ook jonger publiek
gaan aanspreken.
Daarvoor is het noodzakelijk om activiteiten te
organiseren in samenwerking met andere
partijen die actief zijn op het gebied van Boon en
de literatuur. Het is de bedoeling dat we ook
bijeenkomsten gaan organiseren op locaties waar
veel publiek verwacht kan worden. Daarnaast
blijven we elkaar natuurlijk regelmatig ontmoeten in Boons woonplaats Aalst.
De Boontjes 1971 komt begin 2018 van de
drukker en in het voorjaar organiseren we een
bijeenkomst voor de presentatie. We gaan ook
weer een Boonlezing houden, echter niet aan het
eind van dit jaar, maar vroeg in het nieuwe jaar.

Speciale aandacht besteden we de komende tijd
aan het werven van nieuwe leden. Op de website
zal de actuele informatie over het lidmaatschap
worden gepubliceerd en we vragen bestaande
leden om te proberen anderen in hun omgeving
enthousiast te maken voor het lidmaatschap.
Het Genootschap kan niet zonder de jaarlijkse
lidmaatschapsgelden van de leden. We krijgen
slechts mondjesmaat subsidie - het meeste moet
door onszelf opgebracht worden.
Leden ontvangen in de regel publicaties van het
Genootschap gratis. Zo ontvangen de leden
jaarlijks de band Boontjes. De BoonBerichten, ons
mededelingenblad, ontvangen alle leden digitaal.
Vrijwel alle evenementen en bijeenkomsten die
worden georganiseerd door het Genootschap zijn
vrij toegankelijk voor leden en hun introducees.
Doorgaans worden deze bijeenkomsten besloten
met een gezamenlijke maaltijd.
Als u op bepaalde punten meer wilt weten, schrijf
dan naar mail@lpboon.net of telefoneer naar een
der secretariaten. Voor onze website, zie:
http://www.lpboon.net
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