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In het (post-)coro na tijd perk lij ken uit stap jes en vakan ties moei lij ker. Wat als we
onze geplande vakan tie moe ten laten ver val len wegens reis be per kin gen? Hoe
kun nen we in Oost-Vlaan de ren vakan tie vie ren? Waar naar toe en wat te doen?
 
Wan de len is een optie die valt te com bi ne ren met aller hande andere leuke din ‐
gen: een ter rasje pak ken, een museum bezoe ken, genie ten van de natuur, een
hapje eten, onbe kende plek ken ont dek ken, pick nic ken… Al die won der lijke
vakan tie-ideeën uit deze gids lig gen in Oost-Vlaan de ren en zijn dus mak ke lijk te
berei ken, met de trein, bus, fiets of auto.
 
Ook al genie ten we, het corona-virus hele maal ver ge ten is geen goed idee. In
deze gids her in ne ren we je er af en toe aan dat onze voor ou ders met uiterst
beperkte mid de len en ken nis ook te kam pen had den met pan de mieën, mee stal
cho lera of pest. Onder weg doe je plek ken aan waar de ‘hel den’ van toen – veelal
kloos ter lin gen – zorg droe gen voor hun mede men sen.
 
Best moge lijk dat je woont in een van de ste den waarin we ‘uit-je-kot wan de lin ‐
gen’ uit stip pel den. Ga daar dan eerst aan de wan del. Maar er zijn nog zoveel
andere mooie en bij zon dere plek ken in Oost-Vlaan de ren. We tonen ze je graag:
Aalst, Den der monde, Gent, Ger aards ber gen, Loke ren, Nin ove Ouden aarde en
Ronse. Als afslui ter is er een ‘sur prise van de chef’: ont dek het onbe ken dere Wet ‐
te ren, een plaats die zel den hoog scoort in ‘de lijst jes’. Laat je ver ras sen!
 
Veel lees- en wan del ple zier
Robert Dec lerck
 
Infor ma tie
De redac tie van deze gids is afge slo ten in augus tus 2020 toen Vlaan de ren lang ‐
zaam ont waakte uit de corona-iso la tie. Uiter aard heb ben we gepro beerd de
gebo den infor ma tie zo actu eel en accu raat moge lijk weer te geven. Toch kun nen
er onvol ko men he den en fou ten in de tekst voor ko men. Odys see aan vaardt daar ‐
voor geen ver ant woor de lijk heid. Voor reac ties, aan vul lin gen en sug ges ties:
info@ odyssee- reisgidsen. nl.
 
Upda tes en aan vul lin gen
Scan de QR-code voor upda tes van de gids Wan de len
in Oost-Vlaan de ren.
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Wat hebben drukker Dirk Martens, sociaal voorvechter priester Daens en
auteur Louis-Paul Boon gemeen? Je ontmoet hen in het straatbeeld van
Aalst; een stad die bovendien kan uitpakken met de meest fervente carna‐
valisten van het land. Natuurlijk ontmoet je ook ‘gewone’ Aalsterse burgers,
die vooral op de carnavalsdagen voorafgaand aan de vasten hun gevoelens
uiten. Tijdens de overige 362 dagen wordt dan weer keihard uitgekeken
naar het volgende hoogtepunt.
 
Aalst, Dendermonde en Ninove hebben het water van de Dender gemeen.
Toch merk je dat de invloed van de rivier verschillend is. Hier draagt de
rivier bij tot de vorming van een brok natuur (Osbroek), maar biedt ook
ruimte voor watergebonden industrie.
 
Op het einde van je wandeling ontmoet je de Dender, maar voordien geniet
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je vooral van de sfeer op pleinen en straten gebracht door monumenten,
beelden, groene plekken en misschien ook de gedachte aan het komende
carnavalsfeest.

Begin en aankomst: station Aalst
Afstand: 5 km
Informatie: Infokantoor Toerisme, Hopmarkt 51, tel. 053 72 38 80,
www.visit-aalst.be

Met de ‘voorlopige’ afsluiting van de westgevel werd de bouw van de Sint-Martinus‐
kerk in 1730 afgerond. Foto Gert Swillens/Toerisme Oost-Vlaanderen

 
Voor de bouw van het sta tion 1  liet de ont wer per zich inspi re ren door de zui ‐
len ga le rij van de Borse van Amster dam op de Grote Markt. Aan ge vuld met kan te ‐
len en hoek to rens doet het eer der den ken aan een kas teel uit de tijd dat paar den
belang rijke ver voer mid de len waren.
 
Het groen van de Graan markt 2  omvat vooral naald bo men en gras ta pijt; zit ‐
ban ken maken het aan ge naam. Rechts is de Pupil len school, opge richt in 1860.
Hier wer den leer lin gen (10-13 jaar) opge leid voor het leger. Voor de ver volg op ‐
lei ding (13-16 jaar) kon den ze naar de kadet ten school in Namen. Bij de mobi li sa ‐

Route-informatie

Sint-Martinuskerk herbergt pestlijders

Ga van het Statieplein via de Albert Liènartstraat (links in de hoek) naar
de Graanmarkt. Rechtdoor in de Zwarte Zusterstraat en de Rozemarijn‐
straat naar het Sint-Martensplein.

1 | Aalst: Geschiedenis en carnaval hand in hand8

 



tie op 1 augus tus 1914 spoorde de school com man dant de kin de ren aan ‘hun plicht
te ver vul len’.
 
Het belang rijk ste reli gi euze gebouw is de Sint-Mar ti nus kerk 3 , met daarin een
mees ter werk van Rubens dat je toch moet bekij ken in de post-coron a pe ri ode. De
Pest lij ders illu streert het men se lijk lij den, maar toont vooral hoe de Hei lige
Rochus van Mont pel lier akkoord moet gaan met zijn ‘benoe ming’ tot patroon
van de pest lij ders. Een col lega als het ware van de Hei lige Corona, patroon hei lige
tegen epi de mieën.

 
Op de Grote Markt, rijk aan horeca, ont dek je in een oog op slag een flinke brok
Aal sterse geschie de nis. De met gras bezaaide rotonde bezorgt het plein een frisse
indruk. Zoek niet naar een bete ke nis voor de enorme keien erop; die lig gen er
gewoon voor de fun.
Hele maal rechts staat het Stad huis 4 , gebouwd in de peri ode dat België onaf ‐
han ke lijk werd. Wan del door de grote toe gangs poort naar de bin nen koer met de
gebou wen van het vroe gere land huis in roco co stijl. Opval lend is een gedenk te ‐
ken in de vorm van een vaas voor de gesneu vel den van de onaf han ke lijk heids ‐
strijd in 1830, een zeld zaam heid.

Zicht op de Grote Markt. Foto Gert Swillens/Toerisme Oost-Vlaanderen

 

Rond de Grote Markt
Door de Kerkstraat naar de Grote Markt.
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Ach ter aan rechts staat Ondi neke 5  de hoofd fi guur uit het boek de Kapel le kes ‐
baan van Louis-Paul Boon, wel is waar een replica. Straks kan je het ori gi neel
bewon de ren in ’t Gast huys.

 
Mid den op de Grote Markt prijkt het stand beeld van Dirk Mar tens  6 , die in
1473 na een oplei ding in Venetië terug keerde naar zijn geboor te stad en de boek ‐
druk kunst intro du ceerde in onze con treien. In zijn geboor te stad wordt hij soms
‘de zwarte man’ genoemd naar de kleur van zijn bron zen beeld uit 1856.
 
Onder de omschrij ving Bel fort 7  (www. visit- aalst. be) horen drie gebou wen aan
elkaar: het oud sche pen huis, een gebieds huisje en de bel fort to ren. De eer ste
steen voor het sche pen huis werd gelegd rond 1225. Van uit het wat voor uit sprin ‐
gende gebieds huisje (15de eeuw), met Vrouwe Jus ti tia op de voor ge vel, kon ‐
digde de over heid regels en beslui ten af. Het bel fort is net als die andere erkend
als Werel derf goed door de Unesco.
Van hier uit strooit een van de oud ste bei aar den van het land zijn klan ken over de
stad. In de kel ders is er ruimte voor ten toon stel lin gen en ver ga de rin gen.
 
Samen met het bel fort is de Borse van Amster dam 8  met zijn fraaie zui len ga le ‐
rij hier het meest in het oog sprin gende gebouw. Dit renais san ce ge bouw nam in
1630 de plaats in van het vroe gere Vlees huis. De naam ver wijst naar een halte
voor post koet sen op de route van Amster dam naar Rij sel (Lille). Haar hui dige
repu ta tie als voor aan staand res tau rant is wijd en zijd gekend, maar daar voor fun ‐
geerde het gebouw ook als onder ko men voor mili tai ren, hotel en poli tie com mis ‐
sa ri aat.

Ondineke uit de Kapellekesbaan
Om Ondineke te leren kennen moet je eerst kennismaken met Louis-Paul
Boon (1912-1979), geboren in deelgemeente Erembodegem. Hij was zowel
veelzijdig schrijver als kunstschilder, maar het is toch vooral om zijn lite‐
raire kwaliteiten dat hij herinnerd wordt.
De Kapellekesbaan uit 1953, dat nu als zijn meesterwerk wordt gezien,
werd indertijd nog geweigerd door vier uitgevers, waaronder Manteau. Ze
achtten het boek onverkoopbaar vanwege de chaotische structuur.
Hoofdfiguur is het burgermeisje Ondine, die probeert te ontsnappen aan
de grauwe Aalsterse werkelijkheid van de 19de eeuw. De roman hoort
onder het subjectieve realisme en is behoorlijk chaotisch geconstrueerd:
commentaren, kritieken en anekdotes onderbreken voortdurend het ver‐
haal.
Terzijde: Ondineke is ook het officiële stadsbier, gebrouwen met een
lokaal geteelde hopvariëteit door Brouwerij De Glazen Toren uit het
nabije Erpe-Mere.

Voil Jeanetten boven
Loop langs de Borse van Amsterdam (verlengde Grote Markt). Neem links
de Hopmarkt. Voorbij de glazen structuur van Dienst Toerisme volg je de
Korte Nieuwstraat naar het Keizersplein links.
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