Dag van de juryleden – Aarschot - wandeling
Na het maken van de groepsfoto neemt de gids onze groep mee richting het begin van de wandeling.
De rondleiding zou ongeveer 3 km lang zijn en twee uurtjes duren. We beginnen met een uitleg over
de patroonheiligen van Vlaanderen. Niet velen weten dat dit Pater Damiaan en Jan Berchmans
waren. De tocht ging verder langs de tuinwijk. Alle straten hebben de naam van een bloem gekregen
en de ganse buurt werd volledig heropgebouwd na de oorlog. De straten zijn rustig, autoluw en
overal staan er prachtige bloemen.
Verderop ontdekken we dat Aarschot een groot aanbod heeft aan scholen, die zich allemaal op een
vierkante kilometer bevinden… Ook kunnen we het cultureel centrum en het museum bewonderen.
Jammer genoeg laat de tijd het ons niet toe om daaraan een bezoekje te brengen.
Onze wandeling leidt ons een stukje langs de Demer, waar een wandel/fietspad is aangelegd, waar
veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. Van daaruit hebben we een prachtig zicht op ’s
Hertogensmolens, één van de grootste molens van West-Europa. Momenteel bevindt er zich een
taverne en een hotel. Maar men kan de molen (en de werking) ook nog steeds gaan bezoeken om er
de kneepjes van het vak te leren.

Niet ver van het molencomplex ligt het begijnhof. Of een
gedeelte van het oude begijnhof. Ongeveer de helft moest
plaats maken bij de nieuwe heraanleg van de stad. De huisjes
zijn momenteel nog steeds bewoond. Zij worden vandaag
gebruikt als service flats.
Naast het begijnhof bevindt zich De Onze-Lieve-Vrouwekerk in
bruine ijzerzandsteen, gebouwd in Demergotiek-stijl, typisch
voor de streek. De kerk dateert uit de 14e-15e eeuw. De
renaissancespits beheerst met zijn 84 meter hoge toren het uitzicht van de stad.
Een jaarlijks terugkerend evenement is de Sint-Rochuskaarsjesverlichting op 15 augustus. Ter ere van
Sint-Rochus (zijn standbeeld staat naast de kerk), die de stad destijds redde van de pest, wordt de
stad sfeervol verlicht met duizenden kaarsjes.
De spotnaam van de Aarschottenaars is de kasseistampers. Toen keizerin Maria Theresia in de 18e
eeuw aan de macht kwam in de stad, heerste er onrust. De stadswacht patrouilleerde tijdens de

nacht op de straten om de bewoners te beschermen tegen geweld en diefstal. De nachtwachters
hadden vaak andere plannen om hun nachten te vullen: op café zitten drinken. Dit stelde de
Aarschottenaars niet tevreden. Zij eisten daarom dat de stadswacht tijdens hun nachtelijke
patrouilles met hun klompen op de kasseien stampten. Zo kon iedereen horen dat ze daadwerkelijk
hun job aan het doen waren in plaats van op café zitten te drinken. Zo kreeg de Aarschottenaar in de
loop der tijd de naam "kasseistamper".
Onze gids beëindigt het bezoek aan de Gasthuiskapel, waar ons een
aperitiefje te wachten staat: een ‘Aarschotse Bruine’. Met de verkoop van
brouwerij Tielemans aan brouwerij Haacht verdween de Aarschotse Bruine
eind jaren ‘60 uit de handel. Het bier werd onder impuls van het toenmalige
stadsbestuur opnieuw gebrouwen vanaf 1989, eerst door brouwerij Biertoren
te Kampenhout en na overname vanaf 1993 verscheidene
jaren door brouwerij Huyghe te Melle. De nieuwe
Aarschotse Bruine was uiteindelijk iets minder zurig dan
zijn oorspronkelijke versie en was in tegenstelling tot wat
zijn naam liet vermoeden, eerder een blond bier dan een
bruin bier. Uiteindelijk werd beslist in 2012 om het bier terug te brouwen in
Aarschot zelf in de nieuw opgerichte stadsbrouwerij in de schuur van het
cultuurcentrum Het Gasthuis. Het nieuwe bier benadert de oorspronkelijke smaak
zo dicht mogelijk.
Indien dit je niet kon bekoren, was er nog altijd een ruime keuze aan frisdranken en Cava.
Moraal van dit verhaal: we hebben weer heel wat bijgeleerd over Aarschot en zijn tot de conclusie
gekomen dat de stad meer te bieden had dan we in eerste instantie dachten.
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