
Louis Paul Boon
is 
niet
te 
vergeten Op bezoek bij het Stedelijke Museum Aalst

Boon en Aalst

Te onthouden van "Vergeten straat"

Stedelijk Museum Aalst
Gesitueerd in een oud ziekenhuis, 
er is ook een bibliotheek en een 

archief

Nu: 2 tentoonstellingen over de 
Eerste Wereldoorlog. Vanaf 

september: Utopia 1516-2016

Boon in de toekomst: Utopie tentoonstelling 2016

Louis Paul Boon (1912 – 1979)
Polemische Belgische schrijver en 

kunstschilder

Belangrijkste werken: 
Vergeten straat (1946); 

De Kapellekensbaan (1953)

https://www.facebook.com/stedelijkmuse
umaalst/#

Voor meer over 
het Stedelijke 
Museum Aalst

Like ook de Facebook-pagina

Waar is Aalst? 
In Oost-Vlaanderen en dat is de 
2de grootste stad in het gebied

Waarvoor is Aalst bekend? 
Voor de jaarlijkse carnaval, 

Priester Daens en Louis Paul Boon

Vergeten straat (1946) vertelt 
het leven van een groep van 

buren die, geïsoleerd, een nieuwe 
“maatschappij” moeten creëren. 
Het resultaat: een utopie… of een 

dystopie?

We hebben naar een 
filmadaptatie gekeken waar 
Louis Paul Boon een wereld 

creëert waarin de personages op 
verschillende manieren op de 

verandering reageren.

In Aalst hebben we een wandeling
gemaakt om de plekken te zien die 

Boon soms in zijn werken beschreef. 
We zijn naar het “vergeten straatje” 
en de Kappellensbaan gefietst. Dus 

hebben we ook van de mooie 
landschappen van Aalst genoten.

http://www.aalst.be/default.asp?siteid=13
&skin=museum|classic

Ter vergelijking met “Vergeten 
straat” hebben wij over het boek 

“Utopia” (1516) van Thomas Moore 
gediscussieerd. Hier wordt een 

model van een perfecte 
maatschappij vertoond die volgens 
enkele experten op communistische 
en socialistische ideeën vooruitloopt. 

Onze conclusie
We hebben heftig gedebatteerd of 

een utopie vandaag nog mogelijk is. 
Volgens ons is dat niet zo. “Vergeten 

straat” toont dat de menselijke 
natuur niet onbevlekt is: jij kunt een 
nieuwe maatschappij creëren, maar 

niet een nieuwe mens. 
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Bezoek de webpagina


