Tabel 1
JAARTAL

GEBEURTENIS
Silex werktuigen uit de steentijd gevonden bij opgravingen in het Oud-Hospitaal/Gasthuys.
Romeinse aanwezigheid in Aalst: brandrestengraf aan de oever van de Dender aan de OudeVismarkt, 2°-3° eeuw na Chr.
Romeinse aanwezigheid in Hofstade: tempeltje met bijhorende gebouwen.
680 verwoesting van Onze-Lieve-Vrouwklooster van Moorsel door invallen van de Friezen.
681 heilige Amandus richt kapel op aan de Dender na het vinden van een miraculeus beeld: Werfkapel Onze-Lieve-Vrouw-ter-Druiven.
712 overlijden van heilige Gudula uit Ham, Herdersem (?); ze wordt later patrones van Brussel.

868-869
868-869

eerste vermelding van Aalst in eigendomslijst van de abdij van Lobbes: “Villa quae dicitur A1ost: landbouwdomein uitgebaat ten
behoeve van de Henegouwse abdij.
vermelding van Herdersem en Moorsel in eigendomslijst abdij Lobbes.
879 plundering van de streek door Noormannen vanuit hun winterkamp te Gent.

10° eeuw

landbouwnederzetting Aalst groeit uit tot dorp, tot pre-stedelijke kern en uiteindelijk tot klein omgracht en omwald stadje...
1019 vermelding van Moorsel als “Mortsela°.
1034 de Vlaamse graaf Boudewijn IV (leenman van Franse koning) verwerft gebied tussen Schelde en Dender van de Duitse keizer.

1046-1082

Boudewijn I graaf van Aalst.
1050 keizer Hendrik III geft graaf “Boudewijn V het gebied tussen Schelde en Dender in leen: ontstaan van “Rijks-Vlaanderen” of het
Land van Aalst, zowel horig aan de Duitse keizer als aan de Franse koning via Vlaanderen.
1083 stichting abdij van Affligem.
1105 parochie Moorsel wordt overgedragen aan de abdij van Affligem.

1127-1128

moord op Karel de Goede, graaf van Vlaanderen;door het ontbreken van een rechtstreekse erfgenaam ontstaat een
opvolgingsstrijd tussen Willem Clito (gesteund door de Franse koning) en Diederik van de Elzas›(gesteund door verschillende
Vlaamse steden). Ook de Aalsterse heer Iwein van Aalst steunt Diederik. Voor het eerst in de geschiedenis spelen de steden een
doorslaggevende rol in het politieke schaakspel.
1128 redevoering door Iwein van Aalst waarin hij stelt dat politieke macht haar basis vindt in een overeenkomst tussen het volk en de
vorst. Toen een revolutionaire democratische uitspraak.
1128 Willem Clito sneuvelt te Aalst bij de zogenaamde “Slag van de Hertshaege°.
1146 eerste vermelding van Erembodegem als “Erembaldengem°.
1151 eerste vermelding van Meldert, in een overeenkomst tussen de abdij van Affligem en de heer van Moorsel. Meldert is op dat
moment onderdeel van het Land van Asse, Brabant. De abdij baat er o.a. een zandsteengroeve uit.
1160 Aalst krijgt zijn eerste stadsrechten en vrijheden, mede dankzij de steun aan Diederik van de Elzas.
1165 eerste vermelding van Gijzegem (als “Gisengem”).
1165 Diederick van Aalst, de laatste graaf van Aalst, overlijdt. Aalst valt nu rechtstreeks onder de graven van Vlaanderen.
1174 Aalst ontvangt een stadskeure van Filips van den Elzas, die hierin enkele vrijheden bevestigt van zijn voorganger. Wie een jaar en
één dag in de stad verblijft wordt automatisch vrij.
1185 graaf van Vlaanderen regelt toltarieven op de Dender tussen Dendermonde en Aalst.
1189 Roger van Wavrin, bisschop van Kamerijk, schenkt de parochies Meldert en het bijhorende Baardegem (“Bardengien°) aan de abdij
van Aﬄigem.

1225 (ca.)

bouw van het oudst bewaarde schepenhuis van de Nederlanden op de nieuwe centrale markt van Aalst.
1241 oprichting lakenhalle en vlees- en graanhalle te Aalst.
1242 Thomas van Savoye en Johanna van Constantinopel (graaf en gravin van Vlaanderen en Henegouwen) schenken grond aan de
Oude Vismarkt om het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal te bouwen.
1242 oprichting van de Lazarij op de Siesegem ter afzondering van melaatsen.
1259 scheiding van de parochies Meldert en Baardegem.
1260 Wouter De Ghier schenkt grond om een begijnhof op te richten: Sint-Katharina-op-de-Zavel aan de Pontstraat.
1285 Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen, beveelt om de Dender tussen Geraardsbergen en Aalst opnieuw bevaarbaar te
maken.
1315 pestepidemie treft de streek.
1330 oprichting van de Heilige Geesttafel of annendis, als zorginstelling voor armen en behoeftigen.
1351 graaf Lodewijk van Maele verleent Aalst het recht jaarlijks twee vrije jaarmarkten te houden.
1351 Catlyne 't Ghiers is overste van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal.
1353 nieuwe kanalisatie van de Dender.
1356 verwoesting van de kerk van Meldert door troepen van Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen.
1360 instelling van de wekelijkse markt in Aalst.
1360 grote brand te Aalst, waarbij vele houten huizen vernield worden; volgens kronieken zijn de vlammen te zien tot in Gent.
1380 plundering van Aalst door de Gentenaars, na een opstand van Gent tegen de graaf van Vlaanderen, waarbij Aalst trouw was
gebleven aan de graaf.
1395 schuttersgilde Sint-Joris staat mee in voor de verdediging van de stad.
1395 oudst bewaarde stadsrekening van Aalst.
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1407 herbouw schepenhuis door Jan De Hase na een brand einde 14de eeuw.
1408 hertog Jan zonder Vrees geeft toestemming aan stadsbestuur Aalst om gedurende 10 jaar de belastingen op dranken zelf te innen.
1409 bouwmeester Jan van Goeteghem begint met de bouw van de belforttoren.
1421 stichting rederijkerskamer De Catharinisten.
1421 eerste vermelding van schuttersgilde Sint-Sebastiaan.
1423 verbod voor mannen en vrouwen om samen de openbare badhuizen of “stoven” in de Stoofstraat te gebruiken.
1424 grote bloei van zandsteengroeve en -zagerij te Meldert (Hof te Putte); stenen worden oa gebruikt voor kerken te Aalst, Leuven,
Antwerpen.
1425 bierbrouwersgilde Sint-Arnoldus van Aalst krijgt zijn eerste statuten.
1426 eerste vermelding van Sint-Jobkapel op de grens tussen Aalst en Nieuwerkerken.
1430 eerste ommegang of processie in Aalst wordt georganiseerd door de ambachten en de notabelen van de stad.
1430 Etienne I de Liedekerke erft de heerlijkheid Nieuwerkerken.
1432 organisatie van een steekspel op de Grote Markt ter gelegenheid van de vastenavondviering: eerste geschreven bewijs van een
carnavalviering in Aalst.

ca. 1446

geboorte van Dirk Martens in een welgestelde Aalsterse familie.
1452 Gentenaars belegeren Aalst tevergeefs wegens het hier gelegerde garnizoen van de hertog van Bourgondië, tegen wie Gent in
opstand gekomen was. Ze plunderen wel het omliggende platteland.
1453 Aalst neemt Hendrick Coene in dienst als pestmeester.
1460 beiaard in de belforttoren.

1467-1472

musicus-componist Hayne van Ghyzeghem is bedrijvig aan de Bourgondische hofkapel.
1473 Dirk Martens drukt in Aalst als eerste in de Zuidelijke Nederlanden een boek op een drukpers met losse letters.
1474 vestiging van de zwartzusters Augustinessen te Aalst om te helpen met de verzorging van pestzieken.
1480 start bouw nieuwe (gotische) Sint-Martinuskerk op de plaats van de oudere, te klein geworden parochiekerk. Hiervoor worden de
belastingen verhoogd.
1485 Margareta Upscapt wordt overste van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal; ze laat een nieuwe kapel bouwen.

1486-1492

tweede drukkersatelier van Dirk Martens te Aalst, waar hij zich specialiseert in brevierdruk.
1491 bouw karmelietenklooster en kerk op de Hopmarkt.
1492 Petrus Van der Beken (de Rivo) sticht een studiebeurs als steun voor te Aalst geboren jongens die aan de Leuvense universiteit
willen studeren.
1492 Dirk Martens bouwt drukateliers uit in Antwerpen en Leuven.
1496 ziekenzaal en kapel van het Aalsterse hospitaal/ gasthuis worden vergroot; Seger van Yelingen levert hiertoe 120 000 bakstenen.
1497 grote processie gaat uit in Aalst; met naast religieuze taferelen ook een Ros Beiaard, reuzen, een draak en hellewagen.
1497 Nicasius De Coninck bouwt nieuwe stadsomwalling.
1499 gilde van linnenwevers Sint-Ambrosius krijgt zijn statuten.
1502 geboorte Pieter Coecke, zoon van Jan Coecke en Ida De Pauw.
1502 Pieter van Aelst alias van Edingen wordt hoftapijtwever van Filips de Schone.
1516 Pieter van Aelst van Edingen weeft in opdracht van het Vaticaan de tapijtenreeks “De handelingen van de apostelen” naar een
ontwerp van Rafaël.
1516 Dirk Martens drukt de eerste uitgave van “Utopia” van Thomas Moore en tevens de eerste volledig Griekse tekst in onze gewesten.
1516 bouw van een sluis op de Dender in Hofstade.
1520 inbeslagname boeken bij Dirk Martens in het kader van de strijd tegen de opkomende reformatie.

1523-24

Clara 't Roen wordt wegens haar lutheraanse geloof levend verbrand.
1525 Pieter Coecke vestigt zich te Antwerpen en huwt er met de dochter van de vooraanstaande schilder Jan van Domicke.
1526 kardinaal-abt van Affligem Karel de Croy bouwt een renaissance-waterslot te Moorsel als werelds °lustoord°.
1527 Laurens Keldermans start de tweede fase van de bouw van de Sint-Martinuskerk.
1529 Dirk Martens trekt zich terug uit zaken en gaat in het wilhelmietenklooster aan de Pontstraat wonen.
1533 Pieter Coecke van Aelst reist naar Istanboel in opdracht van een Brusselse tapijtwever.
1534 overlijden van Dirk Martens in het klooster van de paters wilhelmieten te Aalst.
1534 stadsbestuur Aalst sticht een Latijnse school.
1537 Pieter Coecke van Aelst wordt deken van de Antwerpse schildersgilde Sint-Lucas en wordt tevens benoemd tot hofschilder van
keizer Karel V en Maria van Hongarije.
1539 Pieter Coecke publiceert een Nederlandse vertaling van de architectuurboeken van Sebastianio Serlío (naar de romeinse architect
Vitruvius) en introduceert de renaissance-bouwkunst in onze gewesten.
1543 bouw van het “gebiedshuisje” aan het schepenhuis op de Grote Markt.
1550 Pieter Coecke overlijdt te Brussel.
1555 Filips II doet zijn Blijde Intrede in Aalst. Sindsdien siert zijn lijfspreuk “Nec spe, nec metu° (noch hoop, noch vrees) de belforttoren.
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1556 brand vemielt talloze huizen te Aalst.
1559 nieuwe stenen sluis op de Dender in Hofstade.
1560 bouw van de Rochuskapel in Meldert.

1563-68

bouw van een gotisch koor aan de kerk van Nieuwerkerken.
1566 calvinistische predikant Adriaan Baerdeloos wordt op de Aalsterse markt opgehangen.
1567 Spaanse soldaten plunderen Aalst en bezetten de stad gedurende meer dan 3 maanden.

1570-80

zware pestepídemie.
1576 muitende Spaanse legerbenden plunderen Aalst.
1576 de bevolking van Erembodegem breekt de brug over de Dender af om muitende Spaanse soldaten uit het dorp te houden.
1578 Willem van Oranje legert een Gents garnizoen in te Aalst.
1579 beeldenstormers of “Waalse Malcontenten° steken de kerk van Baardegem en de omliggende huizen in brand.
1580 troepen van prins Willem van Oranje branden een deel van Meldert plat.
1580 opstandelingen bezetten het kasteel van Moorsel en steken er de kerk, Gudulakapel en pastorij in brand.
1582 geuzen of protestantsgezinde troepen nemen Aalst in en knopen 17 priesters op aan de deuren van de Sint-Martinuskerk.
1582 kerk van Hofstade wordt bij brandstichting zwaar beschadigd.
1582 kerk van Erembodegem wordt in brand gestoken door de geuzen.
1583 Spaanse troepen o.l.v. Farnese heroveren Aalst op de geuzen.
1588 eerste boreling wordt ingeschreven in het doopregister van de Sint-Martinuskerk: kind van Henderick De Haeck.
1597 kerk van Herdersem wordt vemield.
1602 invoering van “huysgeld°: belasting op de woning ten laste van de bewoner.
1604 Jeroen du Quesnoy de Oudere bouwt de sacramentstoren in de Sint-Martinuskerk.
1613 Aartshertogen Albrecht en Isabella verlenen Aalst het monopolie op de hophandel.

1614-1616

kapucijnen vestigen zich aan de (huidige) Graanmarkt.

1619-22

de jezuïeten vestigen zich in de Pontstraat te Aalst en starten er hun onderwijs.
1623 koopmansgilde Sint-Rochus, met ondermeer de hophandelaars, bestelt een schilderij bij Pieter Paul Rubens voor hun altaar in de
Sint-Martinuskerk.
1626 de Spaanse koning Filips IV verpandt de meierij Erembodegem (de heerlijkheden Erembodegem, Iddergem, Teralfene en Welle) aan
graaf Albert de Bossu d”Alsace.
1628 hevige pestepidemie.

1630-1634

bouw van de huidige Borse van Amsterdam op de Grote Markt op de plaats van het vroegere vleeshuis.

1635-36

46 personen sterven aan de pest in Meldert.
1637 verbod tot het dragen van maskers tijdens de carnavalsdagen in Aalst.

1643-47

bouw van rococo-gevel van het “Landhuis', waar het hoofdcollege van het Land van Aalst vergadert (nu binnenkoer stadhuis).
1645 Hollandse soldaten richten verwoestingen aan in Gijzegem-Dorp.
1646 Spaanse soldaten vemielen het kasteel van Gijzegem.
1650 Gaspard de Craeyer schildert “De Kruisdraging° voor het hoofdaltaar van de kerk van Baardegem.
1658 belegering van Aalst door Franse troepen o.l.v. de Prince de Lisbourne; Spaanse verdedigers kunnen de aanval afslaan. Franse
troepen plunderen de omliggende dorpen.
1663 oprichting van de gilde van Sint-Antonius in Herdersem.
1667 belegering van Aalst door Franse troepen van maarschalk Turenne; vijf cavalerieregimenten en 1500 musketiers o.l.v. de graaf van
Duras nemen op 2 augustus de stad zonder veel tegenstand in.
1667 Spaanse troepen heroveren Aalst, maar op 12 september belegert de Franse maarschalk Turenne de stad opnieuw. Hij neemt Aalst
na zware gevechten in en laat zijn soldaten plunderen. Tevens geeft hij bevel de stadsmuren te ontrnantelen.
1667 Pestepidernie: meer dan 2000 slachtoﬀers te Aalst; 130 te Hofstade; 132 te Erembodegem.
1668 belegering door Spaanse soldaten van de kerk van Meldert, waarin zich een vijftigtal Franse soldaten hadden verschanst.
1674 plundering van Meldert door Hollandse soldaten, bondgenoten van de Spaanse troepen tegen Frankrijk.
1677 gevecht op de Aalsterse Grote Markt tussen Franse en Spaanse soldaten. De Aalstenaars helpen om de Franse troepen te
overmeesteren.
1689 Franse troepen plunderen Baardegem.
1690 Franse troepen plunderen Meldert.
1690 Karel-Antoon de Liedekerke verkoopt de heerlijkheid Nieuwerkerken aan Karel-Frans Peeters.
1704 aanleg van steenweg Brussel-Aalst-Gent.
1709 mislukte oogst leidt tot hongersnood.
1716 pastoor-deken Cornelis Nuyts sticht meisjesweeshuis 't Maegdenhuys of Maegelijn in de Kattestraat.
1717 de Russische tsaar Peter de Grote houdt even halt te Aalst op een reis doorheen de Nederlanden, waarbij hij verschillende
scheepswerven bezoekt.
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1730 bouw van Jezuïetenkerk in de Pontstraat.

1741-42

pokkenepidemie breekt uit; de helft van de kinderen tussen één en vier jaar sterft.
1743 Jean-Philippe Vilain XIIII, invloedrijk politicus, econoom en socioloog wordt burgemeester van Aalst.
1743 geboorte van Jan-Frans Vonck te Baardegem.
1744 Borse van Amsterdam staat in brand, na een onvoorzichtigheid van Britse soldaten die er gelegerd zijn.
1748 Jan De Lichte wordt geradbraakt op de Grote Markt.
1749 keizerin Maria-Theresia verleent Aalst het recht om jaarlijks twee vrije paardenmarkten te organiseren op het huidige Keizersplein.
1752 demping van de Karmelietenvesten, deel van de oude stadsverdedigingsgrachten.

1758-62

Petrus van Peteghem uit Gent bouwt groot orgel voor de Sint-Martinuskerk te Aalst.
1762 bouw nieuwe kapel Onze-Lieve-Vrouw-ter-Muren te Erembodegem.
1762 plaatsing van lantaarns in Aalst.
1764 stadsbestuur laat kraan bouwen aan de Denderkaai om schepen gemakkelijker te laden en te lossen.
1770 bouw achthoekige overdekte vismijn (nu Oude Vismarkt).
1772 bouw classicistisch schip aan de kerk van Nieuwerkerken op kosten van de abdijen van Affligem en Vorst.
1772 nstellen van trekvaartlijn op de Dender: trekschuít of barge wordt voortgetrokken (“geketst”) vanop jaagpad.
1774 stichting Confrerie van de heilige Antonius-abt te Herdersem.
1774 wijding nieuwe Sint-Martinuskerk te Gijzegem.
1775 Jaak Dierickx, voorzitter van de Raad van Vlaanderen, bouwt kasteel Terlínden aan de stadsrand.
1776 afbraak van het oude grafelijke Steen op de hoek Grote Markt-Kattestraat; bouw van het huidige gebouw “Graaf van Egmont".
1778 Petrus Van Peteghem uit Gent bouwt een nieuw orgel voor de kerk van Herdersem.
1783 oprichting muziekmaatschappij “Concordia et Docilitas' te Herdersem
1784 inrichting nieuw stedelijk kerkhof buiten de Aalsterse stadskern (Dendermondsesteenweg).
1786 oprichting harmonie Sint-Cecilia te Moorsel.
1787 oprichting van de muziekmaatschappij “Les Vrais Amis Constants° (Oude Garde).

1787-94

bouw van de classicistische Sint-Catharinakerk op het Aalsterse begijnhof.

1789-92

Jan-Frans Vonck uit Baardegem verzet zich als leider van de democraten tegen de Oostenrijkse keizer Jozef II (“Brabantse
Omwenteling°).
1790 oprichting van hophandel De Wolf.
1795 Aalst en omliggende gemeenten worden na de Franse annexatie van onze gewesten onderdeel van het “Département de
l'Escault".
1795 afschaffing van de ambachten en gilden.
1796 administratie Land van Aalst wordt afgeschaft.
1796 invoering van de registers van burgerlijke stand.
1796 oprichting Bureel van Weldadigheid voor de stedelijke armenzorg.
1796 begijnhofkerk wordt omgevormd tot “Temple de la Loi°.
1797 de Moorselse baron Jan Jozef de Meer komt in opstand tegen de Franse bezetter en belegert met zijn medestanders het
gamizoen te Afflígem, waar zij worden verslagen.
1798 afschaffing van de katholieke godsdienst en invoering van verplichte legerdienst; Boerenkrijg als reactie o.a. hierop.
1798 Aalst wordt belegerd door “Brigands” van het omliggende platteland.
1798 vernieling van de “vrijheidsboom' te Aalst en Hofstade door Brigands.
1801 Aalst telt nu 10 927 inwoners.
1808 Napoleon bezoekt Aalst en bij deze gelegenheid wordt de Kastanjevesten omgedoopt tot Keizerlijk Plein.
1815 de prins van Oranje, de latere koning Willem I, bezoekt Aalst en inspecteert er een cavalerie-eenheid aan de Pontstraatpoort.
1816 stichting brouwerij De Lelie door familie De Gheest aan de Zoutstraatpoort (de latere Kalfstraat).
1818 oprichting spinschooltje te Gijzegem door barones le Candèle de Robiano; hieruit groeit de school van de zusters van SintVincentius à Paulo.
1819 olieslager Petrus De Gheest plaatst de eerste stoommachine te Aalst in zijn molen aan de Vaart (Houtkaai).
1822 oprichting garenfabriek Jean-Baptiste Jelie (later FFR) aan de Vaartstraat.
1823 oprichting van de textielspinnierij/naaigarenfabriek Eliaert-Cools in de Pontstraat.
1829 Sidonia du Bois, de laatste baronnes van Herdersem overlijdt.
1830 oprichting van de Aalsterse burgerwacht (“garde civique°).
1831 architect Louis Roelandt bouwt het huidige neo-classistische stadhuis met feestzaal aan de Grote Markt.
1834 oprichting “bijzondere schoo1°, het latere Atheneum.
1834 stichting fanfare “Niets zonder Arbeid' in Erembodegem.
1837 bouw ingang Levionnois, een beluik in de Hoogstraat (nu D°haeseleerstraat).
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1837 afbraak van het kasteel van de heerlijkheid Wachene te Hofstade.
1839 Adolf Daens wordt geboren in een middenstandsgezin uit de Kerkstraat.
1839 stichting muziekmaatschappij “Liefde en Eendracht' in Nieuwerkerken.
1840 de eerste Aalsterse krant verschijnt: “Algemeen Nieuws- en Aankondigingsblad van Aelst'.

jaren 1840
1841-42

cholera- en tyfusepidemies teisteren Aalst en door de aardappelplaag mislukken de oogsten.
oprichting Kamer van Koophandel Aalst.
1843 volgens een onderzoek van de Kamer van Koophandel maken kinderen de helft uit van de arbeiders in de Aalsterse
textielfabrieken.
1845 oprichting kerkorgelmakerij Vereecken te Gijzegem.
1845 oprichting “Nijverheidscomité° in Hofstade om noodlijdende werkloze arbeiders te helpen.
1846 graanoogst mislukt; verzwakking van de bevolking leidt tot epidemies als tyfus, dysenterie en cholera.
1846 Aalst telt 6.075 behoefiigen op een bevolking van 17.224 inwoners.
1846 Liberale Associatie Aalst wordt opgericht.
1849 cholera-epidemie, met 348 slachtoﬀers.
1850 aardappeloogst mislukt opnieuw, met hongersnood tot gevolg.
1850 geboorte in Herdersem van Alfons De Cock, grondlegger van de wetenschappelijke volkskunde.
1851 in de katoentwijnderij Van der Smissen worden de oude handmolens vervangen door moderne Engelse machines of “continu's”.
1851 eerste carnavalsstoet gaat uit, georganiseerd door de “Maetschappy voor de verlustigingen van den vastenavond°, met als thema
de goldrush in Amerika.
1852 aanleg gasverlichting in de straten van Aalst.
1853 eerste trein rijdt op de lijn Dendermonde-Aalst.
1855 eerste echte voetpaden worden aangelegd aan de Grote Markt en de Molenstraat.
1856 spoorwegverbinding Aalst-Brussel, inhuldiging stationsgebouw, aanleg Stationsplein.
1856 onthulling standbeeld Dirk Martens.
1859 oprichting stedelijke muziekschool.
1859 August Van de Schueren richt brouwerij De Vos / Brasserie du Renard op aan de Zeebergbrug.
1862 inwijding nieuwe kerk Herdersem door de bisschop van Gent.

1863-1864

aanleg openbaar zwembad aan de oude Dender, gevuld met Denderwater.
1863 stichting “Katholieke Kring/ Cercle Catholique L'Union° in de Borse van Amsterdam.

1863-67

rechttrekken van de Dender, waardoor een eiland tussen de oude en gekanaliseerde rivier ontstaat; in de volksmond snel “eiland
Chipka° genoemd.
1866 cholera- en tyfusepidemie.
1866 oprichting van katholieke propagandaclub en fanfare “De Bokkenrijders'.
1867 geboorte van Valery/Valerius De Saedeleer, zoon van een handelaar aan de Nieuwstraat/Vredeplein.
1867 het huidige kerkhof aan de Hoezekouter (Kerkhoflaan) wordt in gebruik genomen.
1868 start bouw Sint-Jozefskerk (de “nieuwe kerk°) aan Esplanadeplein door kapelaan Veyt.
1870 Pierre-Joseph Schotte richt leerlooierij op.
1870 Pieter Daens neemt de krant “Het Land van Aelst” over.
1871 Aalst telt 21 305 inwoners.
1872 “De Werkman°, tweede krant van Pieter Daens verschijnt.
1873 oprichting glucose- en zetmeelfabriek “Callebaut Frères et Lejeune” (later Amylum).
1873 Nederlands wordt de officiële bestuurstaal in Aalst.
1873 Adolf Daens wordt priester gewijd en draagt zijn eerste mis op in de Sint-Martinuskerk.
1874 Charles Woeste wordt katholiek volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Aalst (tot 1922!).

1875 ca.

stichting Bonnetterie Bosteels-De Smeth.
1875 herstelling en vergroting van de kerk van Hofstade.
1877 oprichting “vrijwillig, gewapend pompierskorps” in Aalst.
1878 ballonvaarder Glorieux stijgt op vanop het Esplanadeplein.
1879 belfort wordt zwaar beschadigd door brand, ontstaan na vuurwerk ter gelegenheid van Aalst-kermis.
1881 oprichting bisschoppelijk college (later Sint-Maartensinstituut).
1883 Edward Anseele houdt eerste socialistische meeting te Aalst in herberg “In den Balcon° op de Veemarkt.
1885 restauratie belfort door architect Van Assche voltooid.
1885 Valerius De Saedeleer gaat in de leer bij landschapsschilder Franz Courtens.
1886 Jan Byl, boekhouder van de garenfabriek Van Der Smissen richt de “Onafhankelijke Werkersbond° op, geïnspireerd door de
Engelse trade unions.
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1886 fusie van de textielfabrieken Jelie, Borreman-Van Melckebeke en Druwé-Henderickx (later FFR: Filature et Filteries Réunies).
1886 oprichting Pupillenschool voor militaire opleiding aan de Graanmnarkt.
1887 eerste telefoontoestellen in Aalst.
1887 eerste Faubourgjaarmarkt en -kermis gaat door te Baardegem.
1889 tijdens de liberale carnavalsstoet gaan het Ros Beiaard en drie reuzen (Polydoor, Polydora en Polydoorken) mee.
1891 laatste cholera-epidemie te Aalst.
1891 stichting Aalsterse afdeling van de Belgische Werkliedenpartij.
1893 stichting “Christene Volkspartij” te Okegem door Pieter Daens en de “Roelanders°; priester Adolf Daens schrijfi eerste manifest.
1893 start snijbloementeelt in Moorsel en omliggende.
1894 verkiezing van priester Daens tot volksvertegenwoordiger na een bitse strijd met Charles Woeste.
1894 oprichting katoenfabriek Geerinckx, De Naeyer & Co. (Pontstraat), in 1901 uitgebreid tot “Usines Roos-Geerinckx-De Naeyer°.
1895 oprichting socialistische coöperatieve “Hand aan Hand” in de Sint-Jorisstraat.
1895 gemeenteraad van Herdersem beslist kosteloos onderwijs te verschaﬀen.
1895 opening eerste stadsbibliotheek in het Aalsterse stadhuis.
1895 priester Daens wordt naar het Vaticaan te Rome geroepen om verantwoording af te leggen voor zijn politieke actie.
1896 eerste filmopvoering te Aalst in café Universel op de Grote Markt.
1897 Priester Daens dient wetsvoorstel in om door invoering van de leerplicht de kinderarbeid te beteugelen.
1898 Valerius De Saedeleer vestigt zich in Sint-Martens-Latem en wordt er spoedig gevolgd door groep bevriende kunstenaars.
1898 bisschop Stillemans verbiedt priester Daens het mislezen.
1899 burgemeester Leo Gheeraerdts opent nieuw Sint-Elisabeth-gasthuis op de Hertshage
1899 kartel van liberalen, daensisten en socialisten komt op bij de gemeenteraadsverkiezingen. De katholieken behouden echter de
meerderheid.
1899 bisschop Stillemans verbiedt priester Daens het dragen van het priesterkleed en veroordeelt zijn politieke actie.
1900 stichting °Alost FC°, de eerste voetbalclub te Aalst.
1901 Aalst richt een stedelijk oudheidkundig museum in.
1901 Valerius De Sadeleer stelt tentoon in het Aalsterse stadhuis.
1902 priester Daens wordt volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Brussel.
1903 Valerius De Saedeleer stelt tentoon op het Salon in Parijs.
1904 stichting Onze-Lieve-Vrouw-ziekenhuis aan de Moorselbaan.
1904 oprichting kunstzijdefabriek “de Viscose° (later Fabelta) te Hofstade aan de Dender.
1904 Pieter Daens wordt volksvertegenwoordiger in opvolging van de overleden Aloïs De Backer.
1905 tram vanuit Aalst rijdt tot Asse.
1905 priester Adolf en broer Pieter Daens dienen wetsvoorstel in ter vemederlandsing van de Gentse Universiteit.
1905 Rome veroordeelt priester Daens en de Daensistische partij publiekelijk.
1906 wijk Terjoden wordt zelfstandige parochie binnen Erembodegem.
1907 overlijden van priester Daens.
1907 Hallertau-hop wordt ingevoerd in de streek door K.L. Baert uit Meldert en Godehardt Heigl, de uit Beieren afkomstige abt van
Affligem.
1907 bouw station van Baardegem.

1908-14

Valerius De Saedeleer woont en werkt in Tiegem; zijn schilderkunst wordt nu alom geprezen.
1908 ophoging van de treinsporen in de binnenstad.
1910 eerste openbare telefooncel op de Hopmarkt.
1910 Aalst telt 853 fabrieken die samen meer dan 10.000 arbeiders tewerkstellen.
1910 eerste vaste glazen serre voor de bloementeelt te Moorsel.
1910 aanleg Capucijnenlaan; Capucijnenklooster en -kerk worden ingewijd.
1911 textielfabriek FFR Aalst voert als één van de eersten in België de tienurenwerkdag in.
1911 eerste Aalsterse filmzaal “Cinéma Central' opent de deuren in de De Ridderstraat.
1911 oprichting Vrije Vak- en Ambachtsschool (later VTI).
1911 Pieter Daens wordt verkozen tot Aalsters gemeenteraadslid.
1911 stad Aalst koopt schilderij “De Boomgaard' van Valerius De Saedeleer voor 1300 fr aan.
1912 geboorte Louis Paul Boon aan de Dendermondsesteenweg.
1912 overschakeling stadsverlichting van gas naar elektriciteit.
1913 koning Albert I koopt het schilderij “Winter in Vlaanderen” van De Saedeleer als cadeau voor zijn echtgenote.
1914 Aalst wordt na hevige gevechten en beschietingen bezet door de Duitse troepen van von Mayer
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1914 Duitse troepen laten torenspitsen van de kerken van Meldert en Baardegem exploderen.
1914 Valerius De Saedeleer ontvlucht Vlaanderen en gaat in Engeland en Wales wonen.

1915-16

aanleg stadspark in natuurgebied Osbroek, o.a. om werklozen te behoeden voor verplichte tewerkstelling in Duitsland.
1918 overlijden Pieter Daens.
1918 bij de bevrijding wordt een vrijheidsboom geplant op het Esplanadeplein.
1918 Spaanse griepepidemie maakt vele slachtoﬀers.
1919 oprichting voetbalclub “Sport-Club Eendracht Aalst”.
1921 Valerius De Saedeleer keert terug uit Wales en vestigt zich in Etikhove, waar hij zijn populairste werk schildert.
1921 Anna Snel wordt als eerste vrouw verkozen tot Aalsters gemeenteraadslid.
1922 gemeenteraad van Baardegem besluit enkel Nederlands te gebruiken als bestuurstaal.
1923 de eerste door het Feestcomité georganiseerde camavalsstoet gaat uit; vanaf nu wordt dit een vast onderdeel van het bruisende
camavalsgebeuren.
1926 koning Albert en koningin Elisabeth bezoeken de overstroomde wijken te Gijzegem.
1928 de jonge Louis Paul Boon dient de school VTI te verlaten wegens bezit van “verboden” boeken; hij volgt nu les aan de stedelijke
kunstacademie.
1931 geboorte Pieter De Bruyne, interieurarchitect en meubelontwerper.
1933 Valerius De Saedeleer wordt ereburger van de stad Aalst.
1934 leden van de Communistische Jeugd en de Intemationale Socialistische Anti-Oorlogsliga belegeren het Vlaams Huis waar Staf de
Clercq de Aalsterse VNV-leden toespreekt. Hierna wensen VNV en BSP Aalst niet meer samen te besturen.
1934 bouw nieuw zwembad aan Capucijnenlaan door architect W. Valcke wordt opgestart.
1936 LP Boon huwt met Jeanne De Wolf. Het jonge koppel huurt een huis aan de Genstesteenweg.
1937 afbraak oude stadsschouwburg (voormalige karmelietenkerk) aan de Hopmarkt.
1937 Valerius De Saedeleer ontvangt de Staatsprijs Plastische Kunsten als bekroning voor zijn loopbaan.
1939 aanleg Astridpark (°Klein Parksken°).
1940 Duitse bombardementen op Aalst; vooral de buurt rond de Denderbruggen wordt zwaar getroﬀen; de kerk van Erembodegem
wordt vernietigd boor brand.
1940 Adolf Hitler rijdt op 3 juni door Aalst.
1941 Valerius De Saedeleer overlijdt in Leupegem.
1942 zeer strenge winter, velen komen om door de vrieskou.
1942 Boon wint de Leo J. Krynprijs met “De voorstad groeit".
1943 Valerius De Saedeleer wordt herbegraven in Aalst.
1943 zwaar bombardement op Nieuwerkerken.
1944 bevrijding Aalst door geallieerde troepen; oﬃcier William Fairbairn wordt ereburger.
1945 L.P. Boon wordt medewerker van de communistische krant “De Rode Vaan'.
1946 bij gemeenteraadsverkiezingen behalen de communisten met Bert Van Hoorick 15% van de stemmen; de Christelijke Volkspartij
behaalt de meerderheid; Jozef Borreman wordt burgemeester.
1946 L.P. Boon publiceert “Vergeten straat”.
1947 brand Sint-Martinuskerk.
1948 eerste hartoperatie in Aalst door dokter Jean Cuvelier in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis.
1949 oprichting basketclub BBC Okapi.
1952 Louis Paul Boon verhuist naar Erembodegem (huize Isengrimus).
1953 “De Kape11ekensbaan° van Louis Paul Boon verschijnt bij de Arbeiderspers in Amsterdam.
1953 Bonnetterie Bosteels-De Smeth lanceert de merknaam Du Parc voor de kousenproductie.
1953 eerste prins camaval Robert Renoncourt alias Kakalaki.
1954 L.P. Boon wordt vastbenoemd redacteur bij “Vooruit”.

1955 hevige schermutselingen in het stadspark bij betogingen tegen de onderwijswet van minister Collard.
1955 afbraak van het oude begijnhof aan de Pontstraat.
1956 opening autosnelweg Brussel-Oostende.
1957 priester Daensmonument van beeldhouwer Marc De Bruyn wordt onthuld op het Werfplein.
1957 laatste trein op de Leirekensroute van Aalst naar Moorsel-Baardegem.
1958 sluiting textielfabriek Roos-Geerinckx-De Naeyer.
1959 oprichting bloemenveilíng Flora.
1961 het Amerikaanse bedrijf Tupperware vestigt zich in Erembodegem
1962 bouw Hondafabriek aan het Wijngaardveld te Aalst.
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1964 voltooiing demping van de oude Denderarm in het stadscentrum en aanleg Burchtstraat.
1964 stopzetting treinverbinding Aalst -Dendermonde (via Hofstade en Gijzegem).
1965 opening grootwarenhuis “Bon Marché" (later Innovation) in de Nieuwstraat.
1967 opening nieuw postkantoor hoek Nieuwstraat-Hopmarkt.
1968 eerstesteenlegging cultureel centrum in de Molenstraat.
1970 oogstfeest Pikkeling elk jaar afwisselend in één der Faluintjesgemeenten.
1971 L. P. Boon publiceert “Pieter Daens, of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht".
1972 L.P. Boon ontvangt de driejaarlijkse Staatsprijs voor Verhalend Proza.
1972 Dimitri Verhulst wordt te Aalst geboren en groeit op in Nieuwerkerken.
1972 Pieter De Bruyne ontwerpt en realiseert zijn eigen woning in de Stationsstraat.
1975 Gery Helderenberg (pseudoniem van Hubert Buyle, aalmoezenier van de Aalsterse Onze-Lieve-Vrouwkliniek) ontvangt de
Staatsprijs Literatuur.
1977 Fusie tussen Aalst, Baardegem, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem, Hofstade, Meldert, Moorsel en Nieuwerkerken.
1979 Inhuldiging van de autovrije Grote Markt.
1979 L.P. Boon ontvangt de driejaarlijkse Staatsprijs ter bekroning van zijn schrijverscarière.
1979 Louis Paul Boon overlijdt te Erembodegem.
1980 afbraak meisjesweeshuis en oudevrouwenhuis in de Kattestraat (gebouwen rond de Heilige Geestkapel).
1984 interieurarchitect en meubelontwerper Pieter De Bruyne ontvangt de Staatsprijs ter bekroning van zijn kunstenaarsloopbaan.
1988 brouwerij De Gheest (deel van Interbrew) stopt productie van (Safir)bier te Aalst; sindsdien wordt in Aalst geen bier meer
gebrouwen.
1988 cultureel centrum De Werf in de Molenstraat opent de deuren.
1994 Academie voor Beeldende Kunsten verhuist van het Oud-Hospitaal naar het oude zwembad aan de Capucienenlaan.
1995 Stadsarchief opent een nieuw gebouw met volwaardig depot aan de Oude Vismarkt.
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