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Achter de gevels

Stadszoektocht doorheen Dendermonde

Woord vooraf
Beste leerkracht,
Deze ‘Achter de gevels – Stadszoektocht doorheen Dendermonde’ biedt u en uw leerlingen
de mogelijkheid om een educatieve wandeling te maken doorheen Dendermonde en de stad
op verschillende manieren te (her)ontdekken en te beleven. Bij deze handleiding hoort een
‘Kijkwijzer’ voor de leerlingen. Daarin werd de wandeling uitgewerkt, met de nodige
informatie over bezienswaardigheden, opdrachten en vragen. Deze handleiding bevat de
oplossingen van de opdrachten en vragen en geeft extra aanvullingen.
In de wandeling komen verschillende invalshoeken, brillen genoemd, aan bod. Elke
bezienswaardigheden kan door een bepaalde bril bekeken worden. Leerlingen vullen deze
brillen zelf in en ontdekken zo wat ‘achter de gevels’ van Dendermonde schuilt. Tijdens de
wandeling komen volgende brillen aan bod: recht, economie, religie, cultuur, politiek, media
en geschiedenis.
Afhankelijk van de tijd die u ter beschikking hebt voor de uitstap, kan u de educatieve
stadszoektocht combineren met een museumbezoek. In deze handleiding vindt u drie
voorstellen hiervoor: het Scheepvaartmuseum Baasrode, Begijnhofmuseum en/of Museum
voor Volkskunde en het Vleeshuismuseum. De musea omvatten elk zeer uiteenlopende
inhouden. Afhankelijk van het vak waarin u lesgeeft of de interesses van de leerlingen kan u
een van deze musea kiezen.
Wij wensen u en uw leerlingen veel plezier en een boeiende uitstap!
Sarah Moeremans
Lien Van Quickenborne
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Dendermonde…
Oppervlakte: 55,67 km² (2009)
Inwonersaantal: 44 257 (01-01-2011)

Geschiedenis
Dendermonde is een stad met een uiterst rijke geschiedenis, die zelfs helemaal tot in het
neolithicum teruggaat. Uit het neolithicum bleven werktuigen gemaakt van hertengewei
bewaard. In de IJzertijd, de Gallo-Romeinse en de Frankische periode begon men zich te
vestigen op de zandige heuvels aan beide zijden van de Dender. Tegen het einde van de
Frankische periode was ook de huidige stadskern bewoond.
Dendermonde kreeg echt vorm eind 10e – begin 11e eeuw. Toen veroverde de graaf van
Vlaanderen het gebied tussen Dender en Schelde van de Duitse keizer Otto II. Hij schonk
een deel van dit ‘Rijksvlaanderen’, het ‘Land van Dendermonde’, aan één van zijn
belangrijkste medewerkers, vermoedelijk als dank voor zijn hulp. Deze latere Heren van
Dendermonde bouwden het veroverde gebied verder uit. Door een burcht te bouwen op een
eiland in de Dendermonding, probeerden ze hun rechten te beschermen.
De nederzetting ontwikkelde zich verder en werd tijdens de 11e en 12e eeuw een belangrijk
lokaal handels- en lakencentrum. In 1233 kreeg het dan de titel van stad door de stadskeure
van Robrecht van Bethune. Na de bouw van de romaanse Onze-Lieve-Vrouwekerk door de
Heren van Dendermonde ontwikkelde de stad zich verder in zuidoostelijke richting. Begin
13e eeuw kwam er een nieuwe omwalling met een aantal versterkte poorten rond de stad.
Bij elk van deze poorten werd ook een hospitaal opgericht. Rondom het marktplein en de
burcht verrezen in de 13e en 14e eeuw nieuwe openbare gebouwen zoals de lakenhalle, het
belfort en het vleeshuis.
De eerste tastbare religieuze sporen dateren uit 1223. Toen werd de eerste abdij gebouwd
en wat later ook het begijnhof. In de 13e en 14e eeuw werd de Onze-Lieve-Vrouwekerk
omgebouwd naar gotische stijl. In dezelfde periode werd ook de kerk van Sint-Gillis-Binnen
opgericht.
In de 14e eeuw ging het even bergaf met Dendermonde. Het raakte om economische en
politieke redenen betrokken in een reeks conflicten tussen de toen erg machtige stad Gent
en de Vlaamse graven. Dit had heel wat verwoestingen en economische sancties tot gevolg.
Deze leidden op hun beurt tot een langzame economische achteruitgang. Dit werd nog
versterkt door een periode van religieuze onrust in de Nederlanden, die haar hoogtepunt
vond in de Beeldenstorm van 1578.
De heropbloei die op deze periode volgde was van korte duur. De tweede helft van de 17e
eeuw en het begin van de 18e eeuw werden immers gekenmerkt door een nieuwe reeks
verwoestende oorlogen en belegeringen. Pas rond midden 18e eeuw keerde de rust in het
Land van Dendermonde terug. De eerste steenwegen werden aangelegd en nieuwe
industrieën deden hun intrede. De toenmalige keizer Jozef II beval de afbraak van de oude
stadsmuren als teken van een radicale breuk met het verleden. Tegen het einde van de 18e
eeuw was Dendermonde een ‘open stad’. Dit duurde niet lang want in de jaren 20 van de
19e eeuw werd de stad opnieuw het statuut van militaire vesting en garnizoensstad
opgedrongen.
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Toch kende Dendermonde in de 19e eeuw een intense periode van industrialisering.
Dendermonde groeide in deze periode uit tot een kleine textielstad. Er werd niet alleen
katoen geproduceerd, maar ook olie, papier, touwen en kabels. Voor deze industrie was de
haven zeer belangrijk.
Dendermonde werd in deze periode ook een aantrekkingspool in de regio. Het was een
commercieel, educatief, juridisch en administratief centrum van regionaal belang. Tegen het
einde van de 19e eeuw telde Dendermonde al 10 000 inwoners.
Met het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914 breekt voor Dendermonde een moeilijke
periode aan. Het Duitse leger probeert in Dendermonde de Schelde over te steken om zo de
terugtocht van het Belgische leger te stoppen. Tal van openbare gebouwen gingen verloren
in de gevechten.
Tegen het einde van de jaren dertig was de wederopbouw voltooid, maar toen brak de
tweede wereldoorlog uit en was Dendermonde terug bij af. In de jaren 1950-1970 verdween
dan ook nog eens de traditionele industrie uit Dendermonde. Het tij keerde pas in de jaren
70. Dendermonde breidde toen gevoelig uit door twee gemeentefusies, een nieuw
industrieterrein dat werd ontwikkeld en een reeks van belangrijke infrastructuurwerken die
werden uitgevoerd. De stad groeide hierdoor opnieuw uit tot het bloeiend regionaal centrum
dat het de dag van vandaag nog altijd is.

Jaarlijks terugkerende evenementen
Dendermonde heeft een aantal jaarlijks terugkerende evenementen. Afhankelijk van
wanneer de stadswandeling georganiseerd wordt, kan het interessant zijn deze te integreren
in uw bezoek aan de stad. Vaak vinden deze evenementen echter wel in het weekend of in
de zomervakantie plaats. Een overzicht kan gevonden worden op:
http://www.dendermonde.be/productgroep.aspx?id=1805&pg=2618.

Ros Beiaardstad
Dendermonde staat vooral bekend als Ros Beiaardstad. De Ros Beiaardommegang is sinds
2005 door Unesco erkend als ‘Meesterwerken van het Orale en Immateriële Erfgoed van de
Mensheid’ en staat dus op de lijst van Werelderfgoed. Doorheen de geschiedenis ging de
Ros Beiaardommegang geregeld uit, maar dit werd meestal gekoppeld aan een of andere
festiviteit. In 1986 werd beslist de Ommegang voortaan als losstaand evenement te
organiseren en dat om de tien jaar, telkens eind mei. De Ros Beiaardommegang zoals we
hem nu kennen, ging voor het eerst uit op 27 mei 1990. Volgende edities waren 29 mei 2000
en 30 mei 2010. De eerstvolgende Ommegang vindt plaats in mei 2020.
De Ros Beiaardommegang gaat terug op een sage uit de 15e eeuw. Het verhaal is niet
alleen bekend in Dendermonde, maar werd door troubadours en zangers doorheen heel
Europa verspreid.

Aymon, de Heer van Dendermonde, leeft al jaren in ruzie met Karel de Grote. Met
de bedoeling uiteindelijk de verzoening tot stand te brengen tussen leenheer en leenman, stemt
Karel toe in het huwelijk van zijn zus Aya met Heer Aymon. Aya schenkt het leven
aan vier zonen: Ritsaert, Writsaert, Adelaert en Reynout. Zij worden door hun vader
tot ridder geslagen en krijgen, zoals de traditie het wil, elk een paard als geschenk. Reynout
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is echter zo sterk dat hij zijn rijdier met één vuistslag velt. Nog twee andere paarden worden
hem aangeboden, maar geen enkel is tegen de kracht van Reynout opgewassen. Een ridder
moet toch een paard hebben!
Heer Aymon weet echter raad. Hij brengt Reynout naar een burcht waarin het door
iedereen gevreesde Ros Beiaard opgesloten zit. Nog nooit heeft het zijn meester gevonden.
Na een heroïsche kamp slaagt Reynout er in het wonderbare paard aan zijn wil te
onderwerpen. Voortaan gehoorzaamt het Ros op het eerste teken van ridder Reynout.
Neef Lodewijk, Karel de Grote’s jaloerse zoon, maakt aanspraak op het Ros
Beiaard. Hij daagt Reynout uit tot een schaakspel met het hoofd van de verliezer als
inzet. Lodewijk verliest en Reynout onthoofdt zijn neef met één slag van zijn zwaard.
Gezeten op de brede rug van het Ros beginnen de Vier Heemskinderen aan een wilde
vlucht voor hun op wraak beluste oom Karel.
Via Spanje komen ze terecht in Frankrijk. Vanuit hun sterke burcht, het slot
Montauban, verdedigen de vier broers zich tegen de legerbenden van Karel. De
heldhaftige ridders weten te ontsnappen uit de wurggreep van Karel. Samen met tovenaar
Malegijs en met de burgers uit Montauban vluchten ze naar Dinant. Daar springt het
Ros Beiaard met de Vier Heemskinderen op de rug over de Maas, naar een rots
aan de overkant. Een stuk rots scheurt door de kracht van de sprong onder hen af en blijft
loodrecht in de Maas staan: Le Rocher Bayard.
De ridders zien de ongelijke strijd in, waarop het Ros Beiaard de broers terug naar het
ouderlijk verblijf in Dendermonde voert. Daar treffen ze hun rouwende moeder aan.
Heer Aymon is immers in Karels macht en Aya beseft dat haar zonen hetzelfde lot
wacht. Aya onderwerpt zich aan haar broer en smeekt om vrede. Heer Aymon wordt
vrijgelaten en Karel doet een voorstel. Het is hartverscheurend: vrede in ruil voor het Ros
Beiaard.
Bekommerd om het lot van zijn familie en na smeekbeden van zijn moeder willigt Reynout
de eis van Karel de Grote in. Het Ros wordt naar de Dendermonding gebracht.
Zware molenstenen worden om de nek van het paard gehangen en het Ros Beiaard stort
in het water.
Tot tweemaal toe verbrijzelt het Ros de stenen en zwemt het naar de oever, waar zijn
meester staat. Met gebroken hart en lede ogen moet Reynout toezien.
Een derde maal, ondanks de zwaardere molenstenen, komt het Ros weer boven. Het
drama wordt Reynout echter te machtig en wanneer deze het hoofd afwendt, wil het edele
paard niet langer meer leven.
En Beiaard verdrinkt…1
1

Bron: Ros Beiaardcomité vzw. (sd). De Dendermondse versie. Opgeroepen op november 30, 2012,
van Ros Beiaard: http://www.rosbeiaard.be/nl/historiek/de-sage/de-dendermondse-versie
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De Ros Beiaardommegang wordt georganiseerd volgens strenge voorschriften. Deze
voorschriften zijn neergeschreven in het Ros Beiaardhandvest. Zo mag het Ros Beiaard
nooit het grondgebied van de oude stad Dendermonde verlaten. Het moet altijd binnen de
oude stadswallen blijven. Het Ros wordt enkel elke tien jaar van stal gehaald, naar
aanleiding van de Ommegang. Bij uitzondering kan hij toch tussentijds van stal komen
wanneer het Ros Beiaardcomité daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft, wanneer het niet
bestegen wordt door Vier Heemskinderen en als er een kleine entourage meegaat.
Het Ros Beiaard wordt tijdens de Ommegang gedragen door leden van de Gilde van de Vrije
Pijnders van Dendermonde. De Pijnders moeten voor 1990 het Ros gedragen hebben of zijn
afstammelingen in rechte lijn van deze dragers of het zijn vroegere Heemskinderen of hun
rechtstreekse afstammelingen. Tijdens de Ommegang moet het Ros volgens het Handvest
omringd zijn door een hele entourage. Deze entourage begeleidt het Ros Beiaard: de
Gildeken, 24 of 36 dragers, 4 schragendragers, 2 zuipdragers, 2 ladderdragers, de Vedelaar,
Kalleke Step, de Hellebaardiers, de Buskruitschutters en de Ros Beiaardharmonie die enkel
en ononderbroken de Ros Beiaardmelodie speelt.
De voorschriften voor de Vier Heemskinderen zijn wellicht nog het moeilijkste te vervullen.
Het Handvest bepaalt dat de kinderen aan volgende regels moeten voldoen, in volgorde van
belangrijkheid. Het moeten vier broers zijn, die elkaar opvolgen in leeftijd zonder dat er een
meisje tussen zit. Ze moeten alle vier in Dendermonde geboren zijn, net als hun ouders en
nooit ergens anders gewoond hebben. De broers moeten ook minimum 7 en maximum 21
jaar zijn op de dag van de Ommegang.

Bekende Dendermondenaars
-

Norbert De Batselier (1948), voormalig burgemeester en socialistisch politicus
Joyce De Troch
Eddy De Mey, voormalig weerman op VTM
Vanessa Chinitor, vertegenwoordigde in 1999 België op het Eurovisiesongfestival
Kurt Rogiers, acteur en dj bij Q-music
Kim Kay (Kim Van Hee), zangeres
Raf Coppens, cabaretier
Jolien Roets, dj bij Q-music
Lodewijk Dosfel (1881-1925), een flamingant die ijverde voor de vernederlandsing van de
Gentse universiteit
Jef Van Extergem (1898-1945), oprichter van de vroegere Vlaamse Kommunistische
Partij
Roger Verhas (1920), atleet, discuswerpen en kogelstoten, nam deel aan de Olympische
Spelen van 1948 in Londen
Marc Verwilghen (1952), Open VLD-politicus, oud-minister
Guy Verhofstadt (1953), Open VLD-politicus, oud-premier van België, nu
Europarlementslid
Geert De Vlieger (1971), voetballer, doelman
Filip Joos (1973), sportverslaggever
Leen Dierick (1978), CD&V-politica, gemeenteraadslid en schepen
Stephanie De Croock (1979), atlete steeplechase en veldlopen
Preben Van Hecke (1982), profwielrenner
Jan Van Den Broeck (1989), atleet, middellange afstanden
Gert De Mangeleer (1977), driesterrenchef Hertog Jan
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Praktische organisatie van de uitstap
Bereikbaarheid
Dendermonde is met de bus of auto eenvoudig te bereiken. Er zijn verschillende
parkeermogelijkheden aan de rand van de stad.
Vanuit richting Brugge en Gent is Dendermonde bereikbaar via de E40 en E17. Aan het
knooppunt in Zwijnaarde moet de E17 gevolgd worden tot in Lokeren. Van aan de afrit leidt
de N47 tot Dendermonde.
Vanuit richting Hasselt en Antwerpen kunnen de E 313 en E17 gevolgd worden. Bestuurders
die vanuit Hasselt komen kiezen in Antwerpen voor de E17 tot in Sint-Niklaas. Vanaf SintNiklaas volgen zij de N41 tot Dendermonde.
Vanuit Brussel volgt men de N9 en N47 tot Dendermonde.
Dendermonde is ook vlot bereikbaar met de trein. Vanuit Brugge doet de trein er ongeveer
een uur over, vanuit Gent 25 minuten, vanuit Antwerpen een klein uur, vanuit Hasselt bijna
twee uur en vanuit Brussel een half uur.
Vanaf vijftien personen kan gereisd worden als groep. Groepen krijgen tot 70% korting op de
ticketprijs en hebben recht op gereserveerde plaatsen. Reservatie is wel noodzakelijk en dit
ten laatste zeven dagen voor de reisdatum.
Meer informatie: http://www.belgianrail.be/nl/klantendienst/groepsreizen.aspx
Dienstregeling: http://www.belgianrail.be/jp/nmbs-routeplanner/query.exe/nn

Lunchmogelijkheden
Wanneer de uitstap over een hele dag gespreid wordt, nemen de leerlingen best een
lunchpakket van thuis mee. Op het parcours van de wandeling zijn weinig mogelijkheden om
iets te kopen om te eten.
Theatercafé CC Belgica
Het nuttigen van een eigen lunch is hier mogelijk, mits consumptie van een drankje. Vooraf
reserveren is niet noodzakelijk, maar wel aangewezen voor grotere groepen. Dagelijks
komen Dendermondse scholieren een broodje eten in het Theatercafé terwijl ze een drankje
drinken van het café. Voor groepen vanaf tien personen kan desgewenst een broodjeslunch
verzorgd worden door het Theatercafé zelf.
Kerkstraat 26
9200 Dendermonde
Tel: 052/335540
Gsm: 0473/86 21 08 of 0473/36 32 60
E-mail: theatercafé@skynet.be
Openingsuren:
1 uur voor elke voorstelling in CC Belgica (ook op sluitingsdagen)
Maandag: vanaf 08.00 uur
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Dinsdag tot vrijdag: vanaf 11.30 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Bibliotheek Dendermonde - Leescafé
De bibliotheek van Dendermonde beschikt over een Leescafé. Daar kan lezen gecombineerd
worden met een drankje. De bibliothecaris is bereid het Leescafé open te stellen voor
groepen om daar hun lunch op te eten, mits een drankje gekocht wordt. Vooraf contact
opnemen met de bibliotheek of bibliothecaris is absoluut noodzakelijk. Bovendien blijft het
een bibliotheek en wordt dus een zekere rust en stilte van de bezoekers gevraagd.
Kerkstraat 111
9200 Dendermonde
Tel: 052/46 81 00
Openingsuren:
Maandag tot vrijdag: 14 u - 20 u
Zaterdag: 10 u - 13 u
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De stadszoektocht
De stadswandeling is opgevat als een detectiveverhaal. De stadszoektocht start met een
krantenartikel dat aangeeft dat er in de Dender een lijk gevonden is. De leerlingen gaan
doorheen de wandeling op zoek naar de identiteit van het slachtoffer door kennis over de
stad te verzamelen.
De leerlingen doen de stadszoektocht in groepjes. De wandeling is een ronde door de stad.
De verschillende groepjes kunnen gewoon op een andere plaats starten. Zij volgen dan de
Kijkwijzer vanaf de pagina die overeenstemt met de plaats waar zij zich bevinden. De
wandeling kan starten op verschillende plaatsen:
- Rondpunt – Kijkwijzer p. 5
- Sas – Kijkwijzer p. 10
- Grote Markt – Kijkwijzer p. 17
- Standbeeld Frans Courtens en Administratief Centrum – Kijkwijzer p. 19
- Gevangenis – Kijkwijzer p. 22
- Heldenplein – Kijkwijzer p. 27
De route die de leerlingen moeten afleggen staat stapsgewijs in grijze kaders. Tijdens de
wandeling krijgen de leerlingen informatie over de bezienswaardigheden. Deze staat in rode
kaders. Daarnaast moeten ze ook vragen oplossen en opdrachten doen. Voor het oplossen
van de opdrachten is het noodzakelijk dat er per groepje leerlingen minstens een leerling een
fototoestel of gsm met fototoestel bijheeft. De bedoeling is dat ze achteraf hun genomen
foto’s bezorgen aan de leerkracht.
We vragen ook aan de leerlingen zelf de brillen in te vullen waardoor een
bezienswaardigheid bekeken kan worden. Zo kunnen ze zelf nadenken en achterhalen wat
‘achter de gevels’ van Dendermonde schuilt. In de Kijkwijzer worden verschillende logo’s
gebruikt:
Wegwijzer

Opdracht om te doen of in te vullen.

Vraag om op te lossen en in te vullen.

Leerlingen moeten de invalshoek (of ‘bril’) invullen van waaruit de
bezienswaardigheid bekeken kan worden. Ze kunnen kiezen uit volgende brillen:
recht, economie, religie, cultuur, politiek, media en geschiedenis.
Hieronder vindt u de Kijkwijzer met de oplossingen voor vragen en opdrachten. Eventueel
staat er ook nog wat extra informatie over de bezienswaardigheden.
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De stadszoektocht start met het lezen van een krantenartikel. In de Dender werd een lijk
gevonden, maar de politie en het gerecht kunnen niet achterhalen wie het slachtoffer is en
hoe lang het al in de Dender lag.
In het krantenartikel wordt wat algemene geschiedkundige informatie over Dendermonde
gegeven om de leerlingen het grotere kader waarbinnen ze vandaag zullen wandelen te
schetsen. Deze informatie komt overeen met de informatie die u in deze handleiding kreeg
op pagina vier en vijf.
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Een grotere kaart vindt u als bijlage bij deze handleiding.
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Religie
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Opdracht: Het tintinnabulum is een klokje of een reeks van klokjes in een mooi
versierde houder. Het toont het beeld van de patroonheilige van de kerk.

-

Vraag: Kenmerken van de neogotiek die terug te vinden zijn in de basiliek:
- Steunberen en pijlers
- Spitsbogen
- Bakstenen gewelven en
- Stenen vensterharnassen
gewelfribben
- Triforium
Hoge kerktorens, als het ware
- Mooi houtsnijwerk
opgeheven speren
- Gebrandschilderd glas
Puntgevels
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Religie
Opdracht: Invultekst over het Zwarte Zusterklooster (in volgorde van voorkomen
in de tekst): Onze-Lieve-Vrouwekerk – ziekenhuis – slaapcel – verwoesting –
neogotisch gebouw
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Cultuur
Opdracht: Huldevers aanvullen
Achteraan: ZIJN GANSCHE LEVEN / WAS EEN LIED / DE ROEM VAN
VLAANDRENS KUNSTGEBIED
Rechts: HIJ BEZONG / ZIJN VADERLAND
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Economie
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Opdracht: Foto waarop te zien is dat dit gebouw vroeger een vismijn was
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