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Beste wandelaar

Welkom op de sociale zekerheidswandeling van ACV Oost-
Vlaanderen in het kader van 100 jaar ACW/beweging.net. Een 
eeuw strijd voor een duurzame, rechtvaardige en solidaire 
samenleving, daar zijn we fier op! Via haar vele organisaties 
heeft de Beweging de voorbije eeuw haar stempel gedrukt op 
de samenleving. 

De vakbond ACV en de christelijke mutualiteit hebben een 
belangrijke rol gespeeld in de uitbouw van de sociale 
zekerheid en de moderne verzorgingsstaat. Het resulteerde in 
een welvarende samenleving waarin iedereen meetelt. Wie 
tegenslag heeft, kan dankzij de ingebouwde solidariteit 
rekenen op een vangnet. Een resultaat dat mag gezien 
worden!  

Maar ook de socioculturele organisaties hebben hun steentje 
bijgedragen. Waar ze in de eerste decennia van vorige eeuw 
nog een belangrijke rol speelden in de emancipatie van de 
arbeider / ster, evolueerden ze geleidelijk aan naar 
organisaties die aandacht hebben voor maatschappelijke 
evoluties en vaak voortrekker zijn op het vlak van vrije tijd, gezin 
en opvoeding. 

Op economisch vlak maakte de Beweging het verschil in het 
dagelijkse leven van mensen via haar vele coöperaties. Van 
bakkerij, over kruidenier en brandstoffenhandel, van 
verzekeringsmaatschappij tot bank, de coöperatieve 
gedachte was alom tegenwoordig. Ook vandaag vinden we 
deze filosofie nog terug. De beweging is trots om vdk bank tot 
haar partners te mogen rekenen. Duurzaam bankieren van 
mens tot mens, zo maakt vdk bank het verschil, gisteren, 
vandaag en morgen.

Op deze wandeling maakt u kennis met het rijke verleden van 
Aalst, de stad van priester Daens. Doorheen de wandeling 
serveren we u ook meerdere weetjes over de sociale 
zekerheid.

Veel wandelplezier!

Jan Fiers  Mario Pauwels
regiovoorzitter beweging.net  regiosecretaris 
Zuid Oost-Vlaanderen beweging.net  
 Midden-Vlaanderen 

100 jaar ACW / beweging.net

Dit jaar vieren we het 100-jarig bestaan van ACW / beweging.
net. Toch bestaat de christelijke arbeidersbeweging al langer. 
In heel wat steden en gemeenten waren er al decennia lang 
christelijke vakbonden, mutualiteiten en werkliedenbonden 
actief die het opnamen voor de arbeiders.

In 1921 wordt besloten tot de oprichting van een ‘Algemeen 
Christelijk Werkersverbond’, een overkoepelende 
standsorganisatie die moet instaan voor de 
belangenvertegenwoordiging van de christelijke arbeiders. 
Gedurende de daarop volgende decennia speelt het ACW een 
belangrijke rol bij de totstandkoming van onze welvaartsstaat. 
Als belangrijke speler in het middenveld wil het via haar 
verschillende organisaties, werkenden, niet-werkende en 
maatschappelijk kwetsbare personen een stem geven in  
de samenleving. 

In 2014 houdt het ACW op te bestaan en wordt de koepel een  
netwerk. Elf stichtende leden houden beweging.net boven de 
doopvont. Net zoals het ACW vroeger, streeft beweging.net 
nog steeds naar een kwaliteitsvol leven voor iedereen. Hiertoe 
zetten vrijwilligers, partnerorganisaties en geassocieerde 
partners in op een samenleving waarin iedereen kan 
participeren, waar solidariteit en rechtvaardigheid is en waar 
we evolueren naar een sociaal en ecologisch duurzaam 
samenlevingsmodel.

ACW / beweging.net mag dan 100 jaar oud zijn, de principes en 
het enthousiasme om tot een samenleving te komen waarin 
iedereen mee is, zijn nog steeds springlevend.

¹ Het boek (2016) ‘Het Volk in Beweging voor Het Volk’ - 125 jaar ACW Gent – Eeklo. 
Auteurs Knuts S. , De Ceuninck Koenraad en Reynaert Herwig. Uitgeverij Vanden Broele. 

² De wandel- en looproute (2016). Wandelen en lopen langs 125 jaar christelijke 
arbeidersbeweging in Gent. ‘In de voetsporen van het volk’.  
Uitgeverij Vanden Broele. Beide verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.  



 
START: STANDBEELD VAN DIRK 
MARTENS OP DE GROTE MARKT  
IN AALST

Dirk Martens was in de 15de eeuw de eerste die in 
de Zuidelijke Nederlanden boeken drukte. Hij 
startte zijn atelier in Aalst in 1473. Omdat het brons 
van het beeld zwart kleurt, noemen de Aalstenaars 
het beeld ‘de zwarte man’.

Achter het standbeeld zie je het Belfort, een 
ensemble van drie gebouwen: het schepenhuis 
(1225), de belforttoren of Tettentoeren zoals de 
Aalstenaars de toren noemen (1460) en het 
gebiedshuisje (1474). Op de eerste ver-dieping van 
het schepenhuis komt nog elke maand de 
Aalsterse gemeenteraad samen.

Naast het belfort valt ook het renaissancegebouw 
van de Borse van Amsterdam op, gebouwd tussen 
1630 en 1634. Een gebouw vol Aalsterse 
geschiedenis.

`

Ga verder :
Loop naar het oosten, richting café De Beiaard, sla rechtsaf 
naar de Lange Zoutstraat. Na ongeveer 100 meter sla je rechtsaf 
naar het smalle Sint-Jorisstraatje (tegenover winkel Orange).

 
 KANTOREN CM

Je staat hier aan de gebouwen van CM, de 
Christelijke Mutualiteit. Met het Sociaal Pact van 
1944 worden de grondslagen voor de 
verzorgingsstaat gelegd. Het pact voorziet in de 
invoering van de verplichte ziekte-verzekering voor 
werknemers. De mutualiteiten worden erkend als 
uitbetalingsinstellingen, wat voor een grote 
toestroom aan nieuwe leden zorgt.

Tot op vandaag regelen zij onder andere de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV) voor jou. 
Ook de moederschapsuitkering, de uitkering die je 
krijgt tijdens je moederschapsrust voor en na je 
bevalling, valt hieronder. 

Weetje sociale zekerheid : 

Els verdient 3.500 euro bruto per maand. In haar 
geval bedraagt de moederschaps-uitkering na de 
1ste maand meer dan 2.500 euro bruto.

Ga verder : 
Op het einde van het Sint-Jorisstraatje, vlak na het gebouw van 
de CM, sla je rechtsaf, zodat het in 2013 vernieuwde plein en de 
toegang tot de ondergrondse parking links van je liggen.

 
 HOPMARKT – ACV

Op de Hopmarkt staat sinds 1997 het carnavals-
monument. Het beeld stelt een naakte, 
geslachtsloze Voil Jeanet voor die in wankel 
evenwicht een schoen uittrekt. Achter dit beeld 
staat het gebouw van het ACV, de grootste 
vakbond van België. Als vertegenwoordiger van de 
werknemers neemt ze het op voor hun rechten in 
de bedrijven en regelt zij ook de 
werkloosheidsdossiers voor haar leden.

Weetje sociale zekerheid :  
Iemand met een brutoloon van 2.500 euro krijgt als 
samenwonende werkloze gedurende de eerste 3 
maanden van de werkloosheid 65 % van het 
brutoloon (na een tewerkstelling van meer dan 24 
maanden).

Ga verder : 
Vervolg je weg en stap door tot het einde van dit plein en sla 
dan linksaf naar de Nieuwstraat. Stap deze winkelstraat door 
tot aan het volgende plein (Vredeplein), ongeveer 250 meter, 
en sla daar rechts af.

 



 VREDEPLEIN

Op het einde van dit plein vind je het 
Vredesmonument, opgericht in 1956, ter 
nagedachtenis van de burgerslachtoffers in de 
Eerste en Tweede Wereldoorlog. Je kan er ook een 
glimp opvangen van de brandweerkazerne.

Weetje sociale zekerheid :  
Brandweerman is een risicovol beroep. Het risico 
op arbeidsongevallen ligt dan ook vrij hoog. 
Gelukkig zijn we in België goed verzekerd bij 
arbeidsongevallen. In 2018 werden er 147.125 
arbeidsongevallen erkend door de 
verzekeringsmaatschappijen.

 
Ga verder : Op het einde van dit plein ga je de laatste straat 
rechts in (Vrijheidsstraat), langs de brandweerkazerne. Volg de 
Vrijheidsstraat gedurende ongeveer 300 meter tot aan het 
Esplanadeplein.

 
 ESPLANADEPLEIN

Rondom dit plein vind je twee opvallende 
gebouwen. De neogotische Sint-Jozefskerk en het 
huis op nummer 19, naast de apotheek, in 
authentieke art-nouveaustijl. Op basis van oude 
kaarten is geweten dat de laatmiddeleeuwse 
stadsomwalling aan de zuidzijde van het 
Esplanadeplein lag. Ter hoogte van de Kattestraat 
was er in de late middeleeuwen een stadspoort 
met een brug over de stadsgracht. Op de plaats 
waar nu de parking is, liep een weg, waarlangs 
huizen stonden. 

 
 
Ga verder: 
Stap rechtdoor richting Stationsstraat (laat het ‘rond’ punt 
rechts van je en de parking links van je, je ziet het station in de 
verte liggen). Vervolg nu je weg gedurende 200 meter tot aan 
het station.

 
 STATION

Het Aalsters stadsbestuur wou het stationsgebouw 
(ingehuldigd in 1856) slopen in 1975 maar hevig 
protest door verschillende verenigingen redde het 
gebouw. Het werd in 1990 gedeeltelijk afgebroken 
maar je ziet nog altijd een groot deel van het 
opmerkelijk gebouw dat een mix toont van een 
middeleeuwse burcht en een gotisch stadhuis. 

Ga verder : 
Sla de laatste straat (Dokter André Sierensstraat) rechts in en 
vervolg je weg langs het station en de bushaltes. Na ongeveer 
400 meter sla je achter het laatste, kleurrijke, gebouw rechtsaf.

 
 ADMINISTRATIEF CENTRUM

Het kleurrijke nieuwe gebouw is het Administratief 
Centrum van Aalst waarin sinds 2016 alle 
administratieve diensten worden gecentraliseerd. 
In het Administratief Centrum van Aalst bevindt 
zich een pensioenpunt. Elke eerste en derde vrijdag 
van de maand kan je hier tussen 9 en 12 uur 
terecht voor vragen over werknemers-pensioenen.

Weetje sociale zekerheid: 
Een werknemer van 61 jaar moet 43 loopbaanjaren 
hebben om vervroegd pensioen te kunnen 
aanvragen.

Ga verder :
Rechtdoor, steek het zebrapad over. Volg de Werf en wandel 
richting de Molenstraat. De Dender en het Werfplein blijven links 
van je, voor je zie je de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-Ter-
Druiven, met daarachter de fabrieksgebouwen van Tereos. 

 



 WERFPLEIN – TEREOS

Aan het Werfplein waren in de middeleeuwen een 
haven en scheepstimmerwerven.

Tereos, het vroegere Amylum, is een 
tarweverwerkend bedrijf dat prominent aanwezig 
is in het centrum van Aalst. Vandaag werken er 
nog ongeveer 400 mensen. Dit bedrijf werd in 1873 
opgetrokken op het eiland Chipka, een kunstmatig 
eiland dat werd gevormd toen de Dender in 1867 
werd rechtgetrokken. Naast de fabriek werden vele 
arbeidershuisjes gebouwd waardoor al snel een 
arbeiderswijk ontstond. De leefomstandigheden 
waren erg ongezond en vele gezinnen leefden in 
extreme armoede. In 1962 werd de Denderarm 
drooggelegd waardoor het eiland verdween.

Op het Werfplein vind je ook de Werfkapel Onze-
Lieve-Vrouw-Ter-Druiven, origineel opgericht in 681 
en meerdere malen heropgebouwd, de laatste 
keer in 1955-56.

Naast de kapel staat het beeldhouwwerk van 
priester Daens. De drukkerij van Pieter Daens lag 
aan het Werf-plein. Zijn broer priester Daens 
wandelde hier veel en zag de ellende van de 
arbeiders. Dat zette hem aan om voor hun 
belangen op te komen en mee te zorgen voor een 
kantelpunt in de sociale geschiedenis. Tip: in Aalst 
kan je wandelen in de voetsporen van Daens, een 
wandeling langs plaatsen die herinneren aan zijn 
heroïsche strijd. (info in het toeristisch centrum op 
de Hopmarkt).

Ga verder:
Sla de straat rechts van de kapel (Molenstraat) in en volg deze 
gedurende ongeveer 85 meter. Sla net voor het Cultureel 
Centrum De Werf, linksaf naar de De Coninckstraat, volg deze 
straat met het Cultureel Centrum rechts van je. Na ongeveer 
50 meter, aan het einde van het CC, sla je rechtsaf naar de 
Onderwijsstraat. Volg deze straat met rechts van je nog altijd 
het CC en links de secundaire school DVM. Na een bocht naar 
links kom je op de Oude Vismarkt.

 

 ’T GASTHUYS

Net voor je de Oude Vismarkt inslaat zie je links van 
je het Museum ‘t Gasthuys. In de dertiende eeuw 
staan Johanna van Constantinopel en haar 
man Thomas van Savoye dit stuk grond af om er 
een hospitaalcomplex met klooster op te richten. 
Doorheen de eeuwen werd het complex Onze-
Lieve-Vrouwhospitaal voortdurend uitgebreid en 
vernieuwd. De hospitaalfunctie bleef behouden tot 
de oprichting van een ruimer en moderner 
gebouw op een andere locatie in 1899. Sindsdien 
werden de gebouwen voor uiteenlopende 
doeleinden gebruikt: van academie voor muziek 
en kunsten tot opvang voor gezinnen tijdens en na 
de Tweede Wereldoorlog.

Weetje sociale zekerheid: 
Musea kennen hun drukste momenten tijdens de 
vakantieperiodes. Een bediende krijgt 15.34 % van 
zijn of haar bruto jaarloon bij uitdiensttreding als 
enkel en dubbel vakantiegeld.

 
 
Ga verder: 
Oude Vismarkt volgen, langs het standbeeld van Valerius De 
Saedeleer en neem rechts de Stoofstraat (langs het Sint-
Jozefcollege). Op het einde van de Stoofstraat,  rechts naar de 
Sint-Martinuskerk.

 



 SINT-MARTINUSKERK

De bouw van de Sint-Martinuskerk startte in 1480  
en stopte in 1660. De kerk werd nooit afgewerkt.  
Oorspronkelijk hadden de ontwerpers een nog veel 
grotere kerk in gedachten. 

Het was in deze kerk dat priester Daens werd 
gedoopt en waar hij in de preekstoel vurig sprak 
over de rechten van de arbeiders. 

Je vindt in deze kerk onder andere ook een 
originele Pieter Paul Rubens, de grafsteen van Dirk 
Martens en een indrukwekkend orgel uit 1763.

Ga verder :
Vervolg je weg links langs de kerk tot de achterzijde van de 
kerk. Ga de Rozemarijnstraat door (ongeveer 90 meter). Kruis 
de Molenstraat en stap rechtdoor de Zwarte Zusterstraat in. 
Vervolg deze straat, na ongeveer 90 meter kom je aan de 
Graanmarkt.

 

 GRAANMARKT

In de 17de eeuw werden veel Aalstenaars 
slachtoffer van de pest. Het aantal was zo hoog 
dat men een speciaal pestkerkhof aanlegde waar 
nu de Graanmarkt ligt.

Aan de Graanmarkt werd nooit graan verhandeld. 
Men bouwde er in 1833 wel een graanhal maar 
deze werd nooit gebruikt om graan te verhandelen, 
wel om een onderdak te bieden aan een school, 
de voorloper van het huidige Koninklijk Atheneum. 
In 1937 werd de graanhal vervangen door het 
huidige schoolgebouw.

In 1954 werd er op het plein een gedenkteken voor 
de kinderen van de soldaten en de overleden 
kinderen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog 
opgericht. De plaats is niet toevallig. Aan de 
overkant van het gedenkteken bevindt zich ‘De 
Pupillen’. Op deze site stonden onder andere ooit 
het Zwarte Zusterhuis (1474), krijgsgevangenis en 
Cavaleriekazerne (1806) en de pupillenschool, een 
militaire school voor troepskinderen (1859). 

Weetje sociale zekerheid: 
Aan de andere kant van de Graanmarkt ligt het 
Koninklijk Atheneum van Aalst, zowel de 
basisschool als het secundair onderwijs. De 
kinderen naar school sturen, wordt er niet 
goedkoper op. De kinderbijslag (groeipakket) is 
daardoor geen overbodige luxe voor heel veel 
mensen.  De geboortepremie is een onderdeel van 
het groeipakket (kinderbijslag). Momenteel 
bedraagt het bedrag van de geboortepremie 1.122 
euro.

 

Ga verder:
Vervolg nu je weg. Aan het einde van de Graanmarkt (ong. 160 
meter) sla je linksaf naar de Esplanadestraat. Na 90 meter sla 
je linksaf naar de Peperstraat. Links van je zie je Utopia liggen.

 



COLOFON

UITGAVE 2021:
 ‘Sociale zekerheidswandeling’ is een idee en 

concept van ACV Oost-Vlaanderen:  
https://acvwerkt.be/fotozoektochten/hoe-
speel-je-mee

 beweging.net Midden-Vlaanderen 
ging hiermee aan de slag en creëerde 
‘Historische wandeling sociale zekerheid 
Aalst’ in het kader van 100 jaar 
ACW / beweging.net

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER:
 Mario Pauwels 

Korenlei 20, 9000 Gent

BEELDMATERIAAL:
 Verzameling Stadsarchief Aalst 

www.madeinaalst.be

 Willy Cobbaert

BIJZONDERE DANK AAN:
 ACV Oost-Vlaanderen

 Vrijwilligers ACV Oost-Vlaanderen en 
beweging.net 

 Stad Aalst en Stadsarchief Aalst

 Info kantoor Toerisme Aalst, Hopmarkt 51, 
9300 Aalst

INFORMATIE BEWEGING.NET MIDDEN-VLAANDEREN:

 f @BewegingNetMVL 
t @BewegingNetMVL 
i @beweging.netmvl 
d www.beweging.net/midden-vlaanderen 
e middenvlaanderen@beweging.net

ONTWERP: 
 Karakters.be

 UTOPIA

In het begin van de Peperstraat, in de tuin van 
Utopia, staat het standbeeld van Louis Paul Boon. 
Hij schreef onder andere de overbekende romans: 
‘De Kapellekens-baan’, ‘Zomer te Ter-Muren’, 
‘Menuet’ en ‘De bende van Jan de Lichte’. Ook de in 
1992 verfilmde, sociaal geëngageerde roman 
‘Pieter Daens’ was van zijn hand.

Utopia werd geopend op 21 juni 2018. Je vindt er 
onder andere de hoofdbibiliotheek die in 2019 werd 
verkozen tot beste bibliotheek van Vlaanderen.  
Het project won ook de provinciale 
architectuurprijs 2019.

Ga verder :
Vervolg je weg door de Peperstraat (halfweg bocht van 90 
graden naar rechts) gedurende 200 meter en sla dan links af 
naar de Kattestraat.

 
 KATTESTRAAT

In de Kattestraat, een gekende winkelstraat, waren 
in de 19de eeuw voorzieningen voor armen, wezen 
en ouderen gevestigd met onder andere een 
pandjeshuis, de Berg van Barmhartigheid 
genaamd, en een jongensweeshuis.

Als je de Kattestraat bent ingestapt zie je rechts de 
gevel van de Heilige Geestkapel, nu het 
onderkomen voor een winkel. In Daens’ tijd bevond 
zich hiernaast een meisjesweeshuis, het 
Oudevrouwenhuis en het Oudemannenhuis.

Ga verder:
Vervolg je weg gedurende ongeveer 200 meter door de 
Kattestraat en je komt weer uit aan het vertrekpunt van deze 
wandeling, de Grote Markt van Aalst.

 

Alle oude prentkaarten werden aangeleverd door  
Collectie Stadsarchief Aalst, www.madeinaalst.be

https://www.facebook.com/BewegingNetMVL/
https://twitter.com/bewegingnetmvl
https://www.instagram.com/beweging.netmvl/
https://www.beweging.net/midden-vlaanderen
mailto:middenvlaanderen%40beweging.net?subject=
https://karakters.be/
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