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Museum voor jong en oudAalst als een feestende stad

Het Stedelijk Museum biedt ook een kinderparcours. Er zijn
16 opdrachten in het hele museum te vinden. De kinderen worden
rondgeleid door de zusters van het Oud Hospitaal of `t Gasthuys –
Elsa en Lisa. Op die manier komen ze allerlei dingen te weten over Aalst
en over bekende mensen uit Aalst.

De kinderen kunnen bijvoorbeeld
• met grote blokken de eerste huizen aan de Dender bouwen
• een kruidentuin bezoeken
• leren met welke kruiden je allerlei ziektes en kwaaltjes kan genezen

Er komen vaak kinderen met hun ouders en kleuterscholen om het
kinderparcours te doen.

“Het parcours is niet alleen voor kinderen een leuke ervaring – wij hebben
dit ook gedaan en vonden het heel spannend!”

Pieter Daens is een van de 
belangrijkste Aalstenaars die 
ooit geleefd heeft. Hij was 
journalist, schrijver, drukker-
uitgever en politicus. 

Hij had vooral invloed door zijn
wijdverspreide kranten Het Land
van Aalst en De Werkman en zijn
contacten in de Vlaamse
beweging.

Zo was hij medeverant-
woordelijk voor de moeizame
stichting en opgang van een
onafhankelijke beweging in
Aalst. Samen met zijn broer
Adolf Daens zorgde hij voor een
daensistische beweging los van
de katholieke partij.

Pieter Daens trad als een nieuw
soort volksvertegenwoordiger
in het parlement op. Vanaf 1912
tot zijn dood in 1918 was hij
gemeenteraadslid in Aalst.

Het Stedelijk Museum was vroeger een hospitaal en werd tussen
1220 en 1240 gesticht in de oudste kern van de stad Aalst.

Oorspronkelijk waren er
• een bidplaats
• een ziekenzaal
• een klein klooster

Vandaag is het Gasthuys het Stedelijk Museum en dat vertelt het
verhaal van stad en regio. Het karakter en de eigenheid van Aalst
worden gepresenteerd.

“We vonden het interessant om ons in te leven in de uitgebreide
geschiedenis van het gebouw.”

Aalst staat bekend om het carnaval. Elk jaar in februari
wordt het gevierd door de Aalsternaars. Arm en rijk komen
bij elkaar, wat voor een groot samenhorigheidsgevoel
zorgt.

De eerste editie van het moderne carnaval vond plaats op
11 februari 1923. Sinds 2010 is Aalst carnaval zelfs
opgenomen in de Representatieve Lijst van het
Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van
Unesco.

“In Duitsland is carnaval ook heel populair maar in Zuid-
Korea wordt het niet gevierd.”

Op twee dagen tijd ontrafelden wij het DNA van Aalst tot …

Aalst vergeet je nooit!
www.visit-aalst.be/nl/museum

“Door het bekijken van de film “Daens” konden we nog beter voorstellen 
welke invloed de broers Daens toen in Aalst hadden.” 


