Opdracht: Lees het onderstaande krantenartikel

Mysterieuze moord in Dendermonde
Dendermonde, donderdag 25 oktober 2012
e

Ter hoogte van de Grote Markt in
Dendermonde heeft een arbeider vanmorgen
het lichaam van een onbekende man
gevonden in de Dender. Dat bevestigt
burgemeester Piet Buyse (CD&V) van de stad
Dendermonde. Het gerecht staat voor een
raadsel, omdat de ouderdom en herkomst van
het lichaam niet meteen kunnen worden
bepaald.
Politie en brandweer snelden omstreeks acht uur
vanmorgen naar de plaats van de feiten. Zij
stelden vast dat het slachtoffer overleden was.
Het parket van Dendermonde spreekt van kwaad
opzet. “Het slachtoffer werd minstens drie maal
gestoken met een scherp voorwerp”, zegt
hoofdcommissaris Paul Putteman.
Het lijk werd meteen overgebracht naar de
wetsdokter. De wetsdokter zelf kwam echter voor
een raadsel van ongezien formaat te staan. Hij
slaagde er niet in de herkomst of ouderdom van
het lijk vast te stellen. “Mogelijk gaat het om een
slachtoffer dat vorige maand werd neergestoken.
Het kan echter even goed gaan om een lijk dat al
jaren, of zelfs eeuwen in onze grond verborgen
zat”, zegt de wetsdokter. “Door de recente
grondwerken in de buurt van de Dender kunnen
er inderdaad bepaalde lagen in de grond
verschoven zijn”, bevestigt Putteman.
Dat maakt de zoektocht naar de identiteit van het
slachtoffer uiteraard erg moeilijk. De geschiedenis
van Dendermonde gaat immers terug tot het
neolithicum.
Geschiedenis
In de IJzertijd, de Gallo-Romeinse en de
Frankische periode vestigde men zich al op de
heuvels die de Dender flankeerden. De huidige
stadskern geraakte vermoedelijk al aan het einde
van de Frankische periode bevolkt.
Op het politieke vlak mogen we het ontstaan van
e
het 'Land van Dendermonde' situeren in de 10 of
e
de eerste helft van de 11 eeuw, toen de Graaf
van Vlaanderen het gebied tussen Dender en
Schelde veroverde ten koste van de Duitse
keizer. Dendermonde ontwikkelde zich tijdens de
e
e
11 en 12 eeuw tot een belangrijk lokaal
handels- en lakencentrum.

e

Van de 14 tot de 18 eeuw raakte Dendermonde
vaak verwikkeld in een heel aantal conflicten,
verwoestende
oorlogen
en
belegeringen,
waaronder ook de Beeldenstorm (1578).
e

Pas toen in het midden van de 18 eeuw de
eerste steenwegen werden aangelegd en nieuwe
industrieën hun intrede deden, keerden vrede en
voorspoed terug. Zo groeide Dendermonde in de
e
loop van de 19 eeuw uit tot een kleine
textielstad. Niet enkel katoen, maar ook olie, tule,
papier, touwen en kabels waren belangrijke
producten van die tijd. Om dit alles te vervoeren
deed men beroep op de spoorwegen en de
haven. Dendermonde werd ook een commercieel,
educatief, juridisch en administratief centrum van
e
regionaal belang. Aan het einde van de 19 eeuw
telde Dendermonde reeds 10.000 inwoners.
September 1914 betekende echter een radicale
breuk met deze voorspoed. Het Duitse leger
probeerde toen in Dendermonde de Schelde over
te steken om de terugtocht van het Belgische
leger af te snijden. De Duitsers zetten de ganse
stad in lichterlaaie. Hierbij gingen tal van
openbare gebouwen verloren en werden vele
huizen
ernstig
beschadigd.
Toen
de
wederopbouw tegen het einde van de jaren dertig
voltooid was, brak de Tweede Wereldoorlog uit.
Vanaf de jaren vijftig verdween de traditionele
industrie langzaamaan. Dankzij een aantal
gemeentefusies, (1972, 1976), de oprichting van
de intercommunale DDS (1970), de ontwikkeling
van een industrieterrein en het uitvoeren van een
reeks belangrijke infrastructuurwerken kon
Dendermonde in de jaren zeventig echter
opnieuw uitgroeien tot een bloeiend regionaal
centrum met ongeveer 43.000 inwoners.
Mysterie
Als het lijk dan inderdaad uit één van deze
perioden zou komen, hoe kan het dan zo lang
bewaard gebleven zijn? “De daders pasten een
soort van mummificatie toe die ik nog nooit heb
gezien. Ik sta werkelijk voor een raadsel”, getuigt
de wetsdokter. De politie en het gerecht roepen
dan ook iedereen op om mee te helpen met het
oplossen van deze mysterieuze moord. Iedereen
die denkt enige informatie te hebben, kan zich
daarmee wenden tot de politie. (SM & LVQ)

Woord vooraf
Beste leerlingen,
Wat een geluk dat jullie vandaag in Dendermonde zijn! Nu kunnen jullie de politie en het
gerecht van Dendermonde helpen om dit mysterie op te lossen. Jullie moeten op zoek gaan
naar de herkomst en de ouderdom van het lijk. Dit kunnen jullie doen door te spitten in het
verleden en het heden van de stad Dendermonde.
Jullie zullen daarvoor een stadwandeling in kleine groepjes opsplitsen maken. De af te
leggen route vinden jullie stapsgewijs in de grijze kadertjes terug. Op de volgende pagina is
er ook een kaart van Dendermonde opgenomen, mochten jullie toch verloren lopen. De tekst
in de rode kaders geeft steeds een toelichting bij elke bezienswaardigheid. Elke plek waar
we stoppen op deze wandeling, heeft een andere invalshoek. Daarom vragen we jullie ook
om bij elke bezienswaardigheid aan te geven om welke invalshoek het volgens jullie gaat.
Daarvoor is steeds plaats voorzien boven elk rood kader, naast de tekening van het brilletje.
Jullie zullen soms ook een aantal vragen moeten oplossen of opdrachten moeten uitvoeren.
Dat kunnen jullie steeds doen op de daarvoor voorziene stippellijnen. Soms moeten jullie ook
een foto nemen als opdracht. Jullie bezorgen deze achteraf aan de leerkracht. Op de laatste
pagina is er een kruiswoordraadsel voorzien. Het antwoord uit dit kruiswoordraadsel onthult
jullie de identiteit van het slachtoffer.
Samenvattend in pictogrammen:
Wandel naar een volgende bestemming door de instructies in de lichtgrijze
kaders te volgen.
Los de opdracht op.

Los de vraag op.

Vul in vanuit welke invalshoek (of ‘bril’) deze bezienswaardigheid kan worden
bekeken (Recht / economie / religie / cultuur / politiek / media / geschiedenis).
Tot slot nog enkele spelregels:
• Fair play: Ieder groepje lost zelf de vragen en opdrachten op. Zo leren jullie ook het
meest, en zal de wandeling ook het interessantst zijn.
• Op sommige plaatsen die jullie zullen bezoeken is stilte aan de orde. Respecteer dit!
• Leef de afspraken die werden gemaakt met de leerkrachten (bv. tijdstip van
verzamelen) na.
• Wees steeds alert in het verkeer.
Alles gelezen? Er helemaal klaar voor?

Dan wensen wij jullie veel wandel- en onderzoeksplezier!

Kaart

Wandeling
We starten aan het kleine rondpunt waar de Brusselsestraat samenkomt met de Oude Vest.
We gaan rechtdoor op het rondpunt, de Brusselsestaat verder af, tot we aan de Vlasmarkt
komen.
Op de Vlasmarkt bevinden zich heel wat belangrijke gebouwen. Het eerste gebouw, dat we
links van de kerk zien, is de abdij der benedictijnen. De foto hieronder toont dit gebouw:

Wist je dat?
De paters nog altijd de
traditionele bruine pijen
dragen?
De abdij slechts eenmaal
per jaar, op
pinkstermaandag van 14 tot
18u, haar deuren open zet
voor het publiek?
……………………………………………….
De abdij der benedictijnen werd gesticht in 1837 door de monnik Dom Veremundus D'Haens.
Later werd het binnenpand van het klooster in neogotische stijl herbouwd. In 1914 werd de
abdij, zoals het grootste gedeelte van de stad, door oorlogsbrand verwoest. Na de oorlog
werd de nieuwe abdij opgetrokken volgens het traditionele plan der Benedictijnenabdijen:
vier grote vleugels met het kloosterpand en de conventuele lokalen (bibliotheek, refter,
recreatiezaal, enz.) rond een binnenhof. In 2003 werd de abdij beschermd als monument.

De abdij der benedictijnen heeft ook een abdijkerk, genaamd de Sint-Pieter- en
Paulusbasiliek.

……………………………………………….
Het huidige kerkgebouw werd opgetrokken in 1902. Het werd
gebouwd in neogotische stijl. Tijdens de oorlogsbrand van 1914
konden de torenspitsen en het dak niet meer worden gered. Het
sterke gewelf bood echter weerstand tegen de brand, zodat het
eigenlijke kerkgebouw grotendeels gespaard bleef.
Ook de kerk werd na de oorlog hersteld. Hierbij werden bepaalde
elementen volgens de Vlaamse renaissancestijl opgetrokken. In
1939 werd de abdijkerk verheven tot basiliek. Een gedenksteen
achteraan de kerk herdenkt dit. We zien ook de basilicale
kentekens conopeum en tintinnabulum aan weerszijden van het
hoogaltaar.

Opdracht: In het rode kadertje zien jullie een foto van het conopeum, het basilicale kenteken
aan de ene kant van het altaar. Neem een foto van wat volgens jullie het andere basilicale
kenteken zou kunnen zijn (‘het tintinnabulum’).
Vraag: Welke kenmerken van de neogotische stijl kunnen jullie terugvinden bij de
basiliek (zowel aan de binnen- als de buitenkant)? Vink de juiste hokjes aan.
Enkele kenmerken van de neogotiek:
Steunberen en pijlers
Bakstenen gewelven en gewelfribben
Hoge kerktorens, als het ware opgeheven speren
Puntgevels
Spitsbogen
Stenen vensterharnassen
Pinakels (een piepklein torentje met heel veel uitsteeksels)
Frontalen (een driehoekig gevelelement boven vensters, deuropeningen)
Triforium (een verhoogde zuilengalerij of gang boven de bogen van het middenschip
van de basiliek)
Mooi houtsnijwerk
Gebrandschilderd glas

Het volgende gebouw waar we even bij stilstaan, is het Zwarte Zusterklooster. Dit gebouw
vinden jullie rechts van de basiliek.

Opdracht: Vul onderstaande tekst aan met de volgende woorden:
slaapcel - Onze-Lieve-Vrouwekerk - neogotisch gebouw - verwoesting - ziekenhuis
……………………………………………….
In 1493-1494 stichtten de Zwarte Zusters een klooster in de Kromme Elleboog, in de
omgeving van de ……………………………. De zusters hielden zich toen vooral bezig met
het verzorgen van inwoners aangetast door een besmettelijke ziekte, vooral pestlijders.
Hiervoor werd in hun tuin een speciaal ………………………… opgericht. De zusters
woonden er tot zij in 1798 gewapenderhand uit hun klooster werden gezet.
In 1828 konden de Zwarte Zusters een gedeelte van het vroegere Prinsenhof op de
Vlasmarkt aankopen. Het klooster telde op het gelijkvloers enkele grote ontvangstkamers,
een kapel, twee refters en andere dienstruimten. Op de verdiepingen kwamen de
logeerkamers voor voorname gasten. Elke zuster had er ook een …………………………..
Ook het Zwarte Zusterklooster ontsnapte jammer genoeg niet aan de ……………………. van
de stad in september 1914. Slechts enkele kunstschatten hebben de brand en de plundering
overleefd.
Het huidige klooster is een ………………………………………… in traditionele bak- en
zandsteenstijl, met een opmerkelijke hoektoren.

Ook het standbeeld dat voor het klooster staat is het bekijken waard. Dit is het standbeeld
van Prudens van Duyse.

……………………………………………….
Dit standbeeld werd opgericht als hulde aan de bekende dichter en flamingant Prudens Van
Duyse (Dendermonde, 1804 - Gent, 1859).
Prudens Van Duyse voelde zich al op jonge leeftijd aangetrokken tot de dichtkunst. Tijdens
zijn leven publiceerde hij een aantal dichtbundels en was hij ook actief op het vlak van het
volkstoneel. Ook als auteur van wetenschappelijk werk liet hij sporen na. Zo schreef hij
publicaties over de geschiedenis van de rederijkerskamers in Nederland en over de
Nederlandse versbouw.
Van Duyse speelde ook in de Vlaamse Beweging een rol, eerst als actief lid van de
'Maetschappij ter bevordering van de Nederduytsche Tael- en Letterkunde' en later als één
van de stichters van het 'Vlaemsch-Duitsch Zangverbond' en van het 'Willemsfonds' (1851).
Het Willemsfonds werd opgericht ter verdediging van de Nederlandse taal. Dit deed het
fonds onder meer door taalkundige wedstrijden te organiseren en betaalbare
Nederlandstalige boeken uit te geven. Het Willemsfonds bestaat vandaag nog steeds.
Het standbeeld zelf is van de hand van beeldhouwer Godfried Devreese en architect Victor
Horta. Het stelt een nadenkende Van Duyse voor, gekleed in een lange jas. Hij heeft een
pen in de rechterhand en een bundel schrijfpapier in de linkerhand en hij leunt tegen een
boomstronk. Op de vier zijden van het centrale element van de sokkel staat een inscriptie
met enkele fragmenten van een huldevers.

Opdracht: Vul het huldevers verder aan: (vooraan:) PRUDENS / VAN DUYSE / 1804-1859,
(links:) DE TAAL / IS GANSCH HET VOLK, …
Achteraan:……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Rechts: ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

Aan de rechterkant van het Zwarte Zusterklooster vinden we tot slot de oude vismijn terug.

……………………………………………….

De naam zegt het al zelf: in de vismijn werd vis verhandeld. Doorgaans vind je de plaats
waar vis wordt verhandeld in riviersteden zo dicht mogelijk bij het water. Dat was ook hier in
Dendermonde aanvankelijk het geval. Op de plaats waar de Heren van Dendermonde hun
burcht hadden gevestigd, splitste de Dender zich in twee takken. Eén van deze takken werd
de 'Vischgracht' genoemd. Daarlangs werd de vismarkt aangelegd met een halle als
verkoopsruimte. Later werd deze halle vervangen door een soort van ‘afdak’ waaronder de
aangevoerde vis werd ‘gemijnd’.
De stadsbrand van 1914 betekende ook het einde van de vismijn langs de Dender. Na de
oorlog werd een gebouw aan de Vlasmarkt gebruikt als vismijn. Later werd op deze plaats
het Ros Beiaard bewaard. Het Ros Beiaard is een folkloristisch paard dat verwijst naar het
paard in de legende van de vier Heemskinderen, dat verder in deze bundel nog wordt
verteld.
Vandaag is de oude vismijn een overdekt winkelcentrum met brasserie geworden.

Opdracht: Hoe kan je zien dat dit gebouw vroeger de vismijn was? Bewijs jullie antwoord
met een foto.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Loop verder langs de Vlasmarkt, tot jullie links een brug over het water zien. Steek deze brug
over. Jullie komen dan in de Ridderstraat terecht. Sla links af, en loop de Ridderstraat verder
door, tot jullie via de Greffelinck aan het water terecht komen.
Aan de linkerkant zien jullie de Dender liggen. Over de Dender ligt de brug van het Sas.

Opdracht: Neem een foto van het Sas zoals het er nu uitziet. Beschrijf de verschillen die
jullie opmerken tussen de oude foto en de foto die jullie zonet hebben genomen.
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………….
Het Sas en de omgeving van de saskom vormen een bijzondere plaats langsheen de Oude
Dender. Enerzijds verwijst het Sas naar het rijke industriële verleden van Dendermonde.
Anderzijds staat het ook wel symbool voor de overgang tussen de stad en de natuur. Het
Sas deed nog dienst tot 15 november 1978, al was het toen enkel nog om het water op te
stuwen. Er voeren dus geen schepen meer door het Sas. De saskom was immers te klein
voor schepen van meer dan 300 ton. Nu is het Sas buiten gebruik.

Loop verder door de Greffelinck en sla dan rechtsaf, de Zwarte Zusterstraat in. Deze straat
ligt schuin tegenover de sasbrug.
Halverwege deze straat (aan het begin van de Beurzestraat) bevindt zich aan de linkerkant
het Parket van de Procureur des Konings bij de Rechtbank van eerste aanleg te
Dendermonde.

……………………………………………….
Wat is een parket nu eigenlijk? Het parket of openbaar ministerie zal bij misdrijven
(strafzaken) steeds waken over het normaal verloop van de strafprocedure. Zij zal altijd
starten met het uitvoeren van een onderzoek. Zij zullen zich in de rechtszaak zelf ook steeds
uitspreken over de straf die zij vinden dat de dader(s) moet(en) krijgen. Tot slot gaan zij ook
na of die straf wel wordt uitgevoerd.
In burgerlijke zaken (wanneer er geschillen zijn tussen particulieren onderling, bijvoorbeeld
tussen werknemer en werkgever, tussen man en vrouw) zal het parket adviezen geven.
Het parket van Dendermonde is sinds mei 2004 hier gevestigd. Voorheen waren de diensten
van het parket van de Procureur des Konings gespreid over drie verschillende plaatsen in de
stad. Dit was uiteraard praktisch gezien niet zo handig. Toen men ook nog te maken kreeg
met plaatsgebrek besloot men te verhuizen. Op de plaats waar het parket nu gevestigd is,
stond vroeger de Sint-Christianakliniek. Dit voormalige ziekenhuis stond gekend als de
materniteit of het moederhuis.

Vraag: Wat zien jullie in de foto’s? Geef jullie eigen inzichten.
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Loop de Beurzestraat uit, tot je in de Kerkstraat terechtkomt. Ga in de Kerkstraat een klein
eindje naar links, en steek de straat over om aan het Onze Lieve Vrouwkerkplein en de
imposante Onze-Lieve-Vrouwekerk te geraken.

Wist je dat?
De Turkse krant Yeniçag in
2008 een hele heisa
veroorzaakte toen zij
beweerde dat het onderstel
van de preekstoel in de
Onze-Lieve-Vrouwekerk de
profeet Mohamed zou
afbeelden, die vertrappeld
wordt door twee engelen?
……………………………………………….

De Onze-Lieve-Vrouwekerk kende een complexe
bouwgeschiedenis. Oorspronkelijk werd er in de 11e
eeuw een romaanse kerk gebouwd in opdracht van
de Heren van Dendermonde. In de 14e eeuw werd
deze vervangen door een gotisch bouwwerk in de
vorm van een Latijns kruis. In de daaropvolgende
eeuwen werden steeds nieuwe elementen aan de
kerk toegevoegd.
Gaspard de Craeyer

Antoon Van Dyck

In 1911 werd de toren van de kerk voorzien van een
houten spits. Die spits werd echter door een
stormwind afgerukt en niet meer vervangen.
In de Onze-Lieve-Vrouwekerk staan een aantal
belangrijke kunstvoorwerpen, zoals schilderijen van
Antoon Van Dyck en Gaspard de Craeyer, een
prachtig gebeeldhouwde predikstoel, een marmeren
hoofdaltaar
en
enkele
uiterst
waardevolle
muurschilderingen. Het pronkstuk van de kerk is een
Romaanse doopvont uit Doornikse steen (12e eeuw).
Spreekgestoelte

Vraag: Wat vinden jullie het meest opvallende element aan dit bouwwerk?
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Opdracht: Teken hieronder een Latijns kruis.

Vraag: Wat zijn volgens jullie de grote stenen platen die zich aan de zijkanten van de kerk
bevinden (zie foto)?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Op het plein vinden we ook het standbeeld van Pieter-Jan De Smet terug.

Wist je dat?
Pater De Smet door de
indianen ook wel ‘grote
zwartrok’ werd genoemd?
Het beeld op 9 juni 1982
plots van zijn hoge sokkel
viel omdat het smeedijzeren
geraamte verzwakt was?
……………………………………………….
Pieter-Jan De Smet werd geboren op 30 januari 1801. Pater De Smet is vooral belangrijk
omwille van zijn missiewerk bij de Indianen. Hij wist als blanke het vertrouwen te winnen van
de Potowatomies, de Plathoofden, de Kalispels, de Priemharten en de Sioux. Hij maakte ook
vele overtochten naar Europa, waar hij geld en goederen inzamelde voor zijn pionierswerk bij
de roodhuiden. Omdat de Amerikaanse regering inzag dat hij een grote invloed had op de
Indianen, belastte zij de pater met verscheidene vredesopdrachten. Pater De Smet overleed
in St. Louis in de nacht van 22 op 23 mei 1873.

Het standbeeld werd in 1878 opgericht. Het beeld stelt de missionaris voor in een lang zwart
priesterkleed met schoudermantel. In zijn rechterhand heeft hij het kruis, als teken van zijn
taak als prediker van het evangelie. In de opgeheven linkerhand houdt hij een olijftak vast als
teken van zijn rol als vredestichter. De arduinen sokkel toont een stralenbundel met gekruiste
scepter (met initialen J.S.) en een kruis. We zien ook een openliggend evangelieboek en een
brandende toorts, met eronder de inscriptie: FORTITER ET SUAVITER.

Vraag: Wat denken jullie dat de leuze ‘fortiter et suaviter’ betekent?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Als we de straat dan terug oversteken, en we nog eventjes verder naar rechts lopen, vinden
we de bibliotheek van Dendermonde terug.

……………………………………………….

De bibliotheek van Dendermonde kende haar feestelijke opening op 1 september 2010. Het
gebouw vormt een mooi staaltje architectuur. Ook binnenin is de bibliotheek heel bijzonder
en modern ingericht. Je kan er voortschrijden langs de schijnbaar zwevende boekenplanken,
luisteren naar poscasts in de cinemazeteltjes of rustig iets lezen en drinken in het droomcafé
of op het leesterras. Ga zeker, indien mogelijk, eens binnen om rond te snuisteren.

Hieronder staan twee opdrachten. Jullie maken één van de twee opdrachten. Als de
bibliotheek open is maken jullie opdracht 1. Is de bibliotheek niet open dan maken
jullie opdracht 2.

Opdracht 1: Ga de bibliotheek binnen. Zoek een boek over Dendermonde en zoek in dat
boek iets dat jullie nog niet wisten over Dendermonde (een weetje). Schrijf het weetje en de
titel van het boek hieronder neer:
………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Opdracht 2: Recht tegenover de ingang van de bibliotheek zien jullie verschillende
gedichten omhoog hangen. Kies er één van, bespreek het kort en neem er een foto van.
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

Hou er rekening mee dat er stilte heerst in een bibliotheek, hou dit
dan ook zo!
Na even stilgestaan te hebben bij de prachtige bibliotheek, gaan we terug in de richting van
waar we kwamen, en dus rechts de Kerkstraat op. Loop de Kerkstraat verder af in de richting
van de toren. Op nummer 24 bevindt zich het cultuurcentrum Belgica.

……………………………………………….
Cultuurcentrum Belgica is het culturele hart van de stad en de regio. Het cultureel centrum
vervult een belangrijke rol als draaischijf voor de meest uiteenlopende kunstuitingen. Je kan
er concerten, theater, familievoorstellingen, tentoonstellingen en nog veel meer bijwonen.
Het is een ontmoetingsplaats voor iedereen, met ook bijzondere aandacht voor mensen met
een beperking.

Vraag: Welke voorstelling(en) of tentoonstelling(en) word(t)(en) er momenteel gepromoot in
het cultuurcentrum?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Het witte statige gebouw rechts van het cultuurcentrum, is een voormalig filiaal van de
Nationale Bank van België.

……………………………………………….
Het gebouw werd ontworpen door architect E. Dhuicque in 1923. De voorgevel werd volledig
bekleed met natuursteen. Verder wordt de voorgevel gekenmerkt door vergulde regenpijpen
met vismotief, een wapenschild boven de deur en de letters ‘NB’ op de gevel.
De Nationale Bank was voorheen aan de Vismijn op de Vlasmarkt gevestigd. Bij de verhuis
werd de natuurstenen ingangspoort uit de 18de eeuw van dat gebouw naar de Kerkstraat
overgebracht en opgericht in de tuin.
Momenteel valt hier geen enorme buit meer te halen, het is nu een particuliere woning. Naar
het schijnt is nog wel de oude loketzaal enigszins behouden.

Vraag: Waar vinden jullie de inscriptie ‘NB’ overal terug? (Kijk goed!)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Steek de straat over en loop de Grote Markt op.
Het belangrijkste gebouw voor Dendermonde vandaag is het Stadhuis, met zijn Lakenhalle
en het Belfort die eraan worden gekoppeld.

Opdracht: Vul de ontbrekende woorden in de onderstaande
tekst aan:
Dendermondse schilderschool - lakenhalle stedelijke privileges - oorlogsbrand - UNESCO
- wollehuus - middeleeuwse - heraldische

Wist je dat?
De beiaard vroeger gebruikt
werd om de werkdag te
regelen?
De beiaard 49 klokken telt en
6.800 kg. weegt?

……………………………………………….
Het Stadhuis bestaat eigenlijk uit drie delen: de Lakenhalle, het Belfort en een bijbouw.

Een …………………… was een plaats waar in de middeleeuwen laken werd verhandeld en
opgeslagen. De Lakenhalle van Dendermonde was oorspronkelijk gevestigd in het Vleeshuis
(Als jullie met de rug naar het Stadhuis staan, is dit het laatste gebouw met het hoektorentje
aan de rechterzijde). Toen deze Lakenhalle te klein werd, werd een nieuwe gebouwd op de
huidige plaats. Het vormt een mooi staaltje …………………….. bouwkunst. Op het einde van
de 16e eeuw werd de zijgevel van de oorspronkelijke Lakenhalle vernieuwd en later kreeg
ook de voorgevel een monumentale schermgevel in barokstijl.
In 1377 besloot men naast deze Lakenhalle een belfort te bouwen. In de toren werden de
……………………………. (rechten) bewaard in een brandvrije kamer. Sinds de 16e eeuw
hangt er ook een beiaard in het Belfort. Het Belfort werd in 1999 door …………………………
beschermd als Werelderfgoed.
In 1395 werd het bestaande gebouw met een nieuwe vleugel uitgebreid. Op de gelijkvloerse
verdieping verleende een brede poort toegang tot het wapenarsenaal en de stedelijke waag,

dit is een plaats waar goederen werden gewogen. Op de eerste verdieping werd een
schepenkamer ingericht en enkele jaren later een schepenkapel. In de 15e eeuw werd de
benedenverdieping verdeeld in een …….……………. en een "coorenhuus".
Ook het Stadhuis kon in september 1914 niet ontsnappen aan de ………………………..
Enkel de buitenmuren bleven nog rechtop staan. De spits van het Belfort en de klokken van
de beiaard ploften op de Grote Markt neer. Op enkele kostbare schilderijen na kon niets
worden gered. Ook het hele oude stadsarchief werd vernield.
Al sinds 21 juli 1957 wordt de gevel van het Stadhuis tijdens de zomermaanden versierd met
elf ………………………. vlaggen (vlaggen met wapenschilden). Ze verwijzen naar de Heren
van Dendermonde die van de 13e tot de 16e eeuw over de Stad en het Land van
Dendermonde heersten.
Het dagelijks bestuur van de stad gebeurt nu niet langer vanuit dit gebouw, maar vanuit het
Administratief Centrum in de Franz Courtensstraat. De rechtervleugel biedt nu onderdak aan
de dienst toerisme en stadspromotie. In de linkerbenedenvleugel is de jeugddienst
gehuisvest. In het Stadhuis zelf zijn nu heel wat mooie kunstwerken van de ‘…………………
…………………………………..' door het publiek te bewonderen.

Jullie staan nu met de neus naar het Stadhuis. Vervolg de straat aan jullie linkerkant. Sla
rechtsaf, naar het Justitieplein.
Op het Justitieplein vinden jullie het gerechtshof van Dendermonde terug.

Wist je dat?
Wanneer je iemand in
Dendermonde hoort zeggen:
"Ik zal èm op de trappe
bringe" dat men dan iemand
voor de rechtbank wil slepen?
De trappen verwijzen immers
naar de trappen van het
gerechtshof.
……………………………………………….

De rechtbank van eerste aanleg vond in 1811 een onderkomen op deze historische plaats,
waar tot in de tweede helft van de 16e eeuw de oude burcht van de Heren van Dendermonde
stond.

In oktober 1914 brandde het gebouw af. De ruïnes werden nog tijdens de oorlog afgebroken
en tussen 1923 en 1927 vervangen door het huidige imponerende "Justitiepaleis in nieuwe
Vlaamse stijl”. Het gerechtsgebouw is opgetrokken in expressionistische baksteenarchitectuur met verwerking van elementen uit verschillende stijl- en bouwperioden. Het
bakstenen metselwerk werd afgewisseld met natuurstenen lagen.
Op de scheiding tussen de twee verdiepingen van de voorgevel zijn de wapenschilden van
de tien kantonhoofdplaatsen van het rechtsgebied Dendermonde aangebracht. Een
gerechtelijk kanton is een groep van gemeenten waarbinnen één vredegerecht gevestigd is,
dat bevoegd is voor al deze gemeenten. Het beeldhouwwerk boven de ingang stelt drie
deugden voor: recht, liefde en kracht. Twee panelen flankeren de ingang, rechts ‘Het Recht
beheerst de Kracht’ en links ‘Het Vonnis van Salomon’. Op de vijftig meter hoge toren werd
tot slot een kiosk gebouwd, rondom versierd met koperen kolommen, waarop vergulde uilen
staan: het symbool der wijsheid.

Vraag: Wie of wat staat er volgens jullie op de torenspits van het Justitiepaleis?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………...
Vraag: Welke rechtbank huist in het Justitiepaleis?
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Loop rechtdoor, de Franz Courtensstraat in. De volgende bezienswaardigheid is het
standbeeld van Franz Courtens (recht tegenover huisnummer 11).

……………………………………………….

Franz Courtens werd op 4 februari 1854 te Dendermonde geboren. Hij ontwikkelde zich al
snel tot een goede kunstschilder en schreef zich op vijftienjarige leeftijd in aan de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten te Dendermonde. Vanaf 1907 was Franz Courtens een
graag geziene gast bij de Koninklijke Familie, op wiens verzoek hij vaak in het Park van
Laken kwam schilderen. In 1922 werd hij door koning Albert I in de adelstand verheven.
Vanaf dan droeg Franz Courtens de titel ‘baron’. Baron Courtens overleed op 2 januari 1943.
Door zijn tijdgenoten en door de kunstcritici werd Franz Courtens bestempeld als de 'Rubens
van de landschapsschilderkunst'. Zij roemden Courtens ook als één van de fakkeldragers
van het impressionisme.
Het standbeeld van Franz Courtens werd onthuld op 17 september 1950.

Franz Courtens, ‘Zicht op de Zaan’

Vraag: Wat heeft het standbeeld van Franz Courtens in zijn handen?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Opdracht: Laat een van jullie groepsleden poseren naast dit standbeeld. Hij/zij moet
dezelfde houding aannemen als het standbeeld. Neem hiervan een foto.

Recht tegenover het standbeeld van Franz Courtens, op nummer 11, vinden we het
Administratief Centrum van de Stad Dendermonde.

……………………………………………….
Wegens plaatsgebrek in het Stadhuis zijn de meeste stedelijke diensten sinds 1983
gehuisvest in het administratief centrum. Oorspronkelijk was dit gebouw een
karmelietessenklooster, wat nu nog duidelijk te zien is aan de centrale binnenruimte, die
vroeger de binnenkoer van het klooster was. De Karmel was één van de belangrijkste orden
van religieuze bezinning (of ‘contemplatieve orden’), waarvan de eerste sporen teruggaan tot
de tweede helft van de 12e eeuw.

Loop achter het standbeeld van Franz Courtens de rode gravel op. Jullie kunnen nu via het
water terugkeren naar de brug waar jullie daarnet zijn over gewandeld. Wandel de brug
opnieuw over, en sla dan linksaf, de Koningin Astridlaan in. De eerste straat aan de
rechterzijde is de Dijkstraat. Op de kruising van deze twee straten zie je een gebouw dat
jullie misschien bekend voorkomt.

……………………………………………….
Het is één van de restaurants uit het televisieprogramma ‘Mijn Restaurant’ (editie 2011).
Het restaurant werd geleid door Steven Groeninck en Sofie De Decker. Ze wonnen het
programma echter niet, en moesten dus de deuren van hun restaurant sluiten.

Loop de Dijkstraat af.
……………………………………………….
Op nummer 40 vinden jullie de tuin van de abdij der benedictijnen terug. Jullie mogen
eventjes piepen aan de poort van de tuin, maar ga niet binnen. De benedictijnen zijn immers
erg gesteld op hun privacy. Je kan echter duidelijk de pracht van het gebouw aanschouwen.

Loop verder de Dijkstraat af. Steek de Oude Vest over, en loop rechtdoor de SintJacobstraat in. Op jullie rechterzijde zien jullie de gevangenis van Dendermonde.

……………………………………………….

De gevangenis van Dendermonde is één van de oudste gevangenissen van België. Ze
opende reeds haar deuren in 1863. De gevangenen bevinden zich in drie vleugels, in
stervorm rond een centraal panopticon (Ducpétiaux-model). Dit ‘panopticon’ bestaat uit een
toren met daar rond ringen van cellen. Dat maakt het gemakkelijker om de gevangenen te
controleren.
De gevangenis van Dendermonde komt af en toe in het nieuws door ontsnappingen en
stakingen van de cipiers wegens de overbevolking en een gebrek aan personeel.
•

•

Op 19 augustus 2006 ontsnapten achtentwintig gevangenen uit deze gevangenis
nadat twee gevangenen het slot van de houten celdeuren hadden kunnen forceren,
drie cipiers konden gijzelen en met sleutels de anderen konden bevrijden. Tientallen
andere gevangenen geraakten niet over de muur en moesten hun
ontsnappingspoging staken. Een zestal gevangenen wordt kort na de ontsnapping
opgepakt, de rest was langere tijd of is zelfs tot op heden voortvluchtig.
In de nacht van 23 op 24 februari 2011 ontsnapten twee gedetineerden door de
tralies voor het raam van hun cel door te zagen. Met behulp van een laken lieten zij
zich van het eerste verdiep naar beneden zakken om dan over de 3 m hoge
buitenmuur te klauteren.

Opdracht: Hieronder vinden jullie een krantenartikel over de ontsnapping uit 2006. Het
krantenartikel is echter in de papierversnipperaar terecht gekomen. Aan jullie om de stukjes
van het artikel opnieuw in de correcte volgorde te plaatsen door cijfertjes voor de knipsels te
plaatsen.
Volgorde

Knipsels
De CD&V’er stelt dat in het investeringsplan voor het gevangenisgewezen,
opgenomen in meerjarenplan justitie, de aankoop van gronden voor de nieuwe
gevangenis in Dendermonde pas voor 2008-2009 voorzien is. Hij pleit ervoor

om snel werk te maken van de nieuwe gevangenis.
Van Parys raadt ook aan om een inventaris te maken van de beveiliging van
onze gevangenissen. ,,Recente incidenten hebben duidelijk gemaakt dat er
een globaal plan van renovatie nodig is'', luidt het. Volgens Van Parys heeft de
paarse regering steeds geweigerd om nieuwe gevangenissen te openen.
Rond 2 uur zaterdagmorgen braken twee gedetineerden hun celdeur open en
hielden een drietal cipiers vast. Met hun sleutels bevrijdden ze 26 andere
medegevangenen. Van op de binnenkoer van de gevangenis klauterden zij
over de muur.
Hoe de gedetineerden aan het nodige materiaal kwamen om hun celdeur open
te breken, is nog onduidelijk. Ook is voorlopig niet bekend of er bij de ontsnapte
gevangenen gevaarlijke criminelen zijn.
28 gevangenen ontsnapt in Dendermonde
De ontsnapping van 28 gedetineerden uit de gevangenis van Dendermonde is
een gevolg van het feit dat de gevangenis sterk verouderd is. Dat zegt CD&Vjustitiespecialist en Kamerlid Tony Van Parys zaterdag.
“Vijf à zes jaar geleden heeft toenmalig justitieminister Marc Verwilghen de
bouw van een nieuwe gevangenis in Dendermonde aangekondigd'', aldus Van
Parys. ,”Het project daarvoor is echter telkens opnieuw uitgesteld, en intussen
heeft men nagelaten de nodige investeringen te doen om de gevangenis te
doen beantwoorden aan de moderne vereisten inzake veiligheid.''
GENT - In Lebbeke is een Irakees opgepakt die in de nacht van vrijdag op
zaterdag met 27 anderen ontsnapte uit de gevangenis van Dendermonde. De
man liep gewoon op straat.
De politie is een grootscheepse zoekactie gestart, onder meer met een
helikopter. De korpsen van Dendermonde en de omliggende gemeenten
werken hieraan mee, net als de spoorwegpolitie. Al negen gevangenen zijn
opnieuw ingerekend.
Zondag werd in Lebbeke een Iraakse gedetineerde opgepakt die gewoon over
straat liep. Hij gaf zich zonder verzet over. Zaterdagnacht werd een andere
ontsnapte gevangene aangehouden die lag te slapen in een leegstaand café.
Buurtbewoners hadden zijn fiets opgemerkt die tegen een gevel geparkeerd
stond en belden de politie. Ook die man gaf zich zonder geweld over aan de
politie.
Vraag: Op de muur zien jullie een aantal methoden die gevangenen moeten verhinderen om
te ontsnappen. Beschrijf deze.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Vraag: Welke personen zien jullie op deze cartoon?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Keer terug tot aan het begin van de Sint-Jacobstraat en sla links de straat ‘Oude Vest’ in. Sla
daarna de eerste straat links in, de Lindanusstraat.
……………………………………………….
Op de hoek van de Lindanusstraat bevindt zich een evangeliekerk. Dit is een kerk voor
mensen met een protestantsevangelisch geloof.

Loop in de Lindanusstraat tot aan de kruising met de eerste straat rechts, de
Nijverheidsstraat.
Opdracht: Jullie kunnen hierna de sage van het Ros Beiaard lezen. Bekijk daarna het
kunstwerk op de hoek van de Lindanusstraat en de Nijverheidstraat en los de bijhorende
opdracht op.

De sage van het Ros Beiaard
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 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…

……………………………………………….
Gelukkig houden de Dendermondenaars de gedachte aan het Ros Beiaard nog steeds
levend. Om de tien jaar wordt er een Ros Beiaardommegang georganiseerd, en dan maakt
het Ros Beiaard met de Vier Heemskinderen op de rug zijn triomftocht door de stad. De
jongens die gekozen worden om de Vier Heemskinderen te spelen, moeten volgens de
traditie vier opeenvolgende zonen uit hetzelfde gezin zijn, die zijn geboren en getogen in
Dendermonde, net als hun ouders.

Opdracht: Beschrijf wat jullie zien op het kunstwerk op de hoek van de Lindanusstraat en de
Nijverheidsstraat.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

Draai nu de Nijverheidsstraat in. Ga rechtdoor tot jullie aan het Heldenplein komen.
Op het Heldenplein zien jullie een oorlogsmonument.

……………………………………………….
Dit oorlogsmonument is het "gedenkteeken der gesneuvelde Soldaten & gedoode Burgers
der stad", ontwerpen door beeldhouwer Geo Verbanck. De bronzen beeldengroep stelt een
moeder voor die, in het gezelschap van haar zoontje en dochtertje, een bloemenslinger en
bloemenkrans overhandigt aan een fier rechtopstaande militair in veldkledij, waartegen
uitgemergelde opgeëiste zittend aanleunt. Op de achterzijde zien we een brandend Stadhuis
en namen van gesneuvelden.
De plechtige onthulling van het gedenkteken greep plaats op zondag 27 juli 1924.
Oorspronkelijk herdacht het monument de Dendermondse slachtoffers die gevallen waren
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Na de oprichting van het monument bleven er nog jarenlang
een tweetal kanonnen staan als tastbare herinnering aan de 'Groote Oorlog'. Na afloop van
de Tweede Wereldoorlog werd het monument lichtjes aangepast en werden ook de namen
van de slachtoffers uit deze oorlog op het monument aangebracht.

Vraag: Waarom wordt de afbeelding van het Stadhuis op de achterzijde van het monument
volgens jullie door vlammen omgeven?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Loop rechtdoor en sla dan rechts de Brusselsestraat in. Sla net voor het rond punt de poort
van het begijnhof in (de poort bevindt zich links van de parking van de ING, zie foto).

……………………………………………….

De begijnengemeenschap in Dendermonde ontstond vermoedelijk tussen 1260 en 1272. De
meeste begijnen namen hun intrek in een volledig omwald hof, het begijnhof. In de
daaropvolgende eeuwen groeide het begijnhof uit tot een bloeiende gemeenschap van
vrome vrouwen. In 1578 brak echter de Beeldenstorm uit. De kerk werd in brand gestoken
en de begijnenhuisjes werden geplunderd of zelfs verwoest. In de eeuwen erna kende het
begijnhof wisselvallige tijden: periodes van voorspoed werden afgewisseld met periodes van
felle tegenslagen. Het begin van de 17e eeuw was zo’n voorspoedige tijd. De meeste
begijnhuisjes dateren dan ook uit deze periode.
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd het begijnhof grotendeels verlaten. De
brandstichtingen van de Duitse soldaten spaarden ook het begijnhof niet. In 1926 werd een
deel van het begijnhof overgedragen aan de vzw Begijnhof van Dendermonde. De rest werd
verkocht en met een bakstenen muur van de rest van het plein afgescheiden. Dat is duidelijk
te zien achteraan het begijnhof. Vanaf de jaren 70 werden er restauratiewerken uitgevoerd.
Om hier geld voor in te zamelen, werden er vanaf 1980 Begijnhoffeesten georganiseerd.
Met het overlijden van grootjuffrouw Ernestine De Bruyne verdween in 1975 het laatste
begijntje uit het Dendermondse stadsbeeld. Om de herinnering aan de begijnen niet verloren
te laten gaan, richtte men in 1980 een Begijnhofmuseum op. Ook de begijnhuisjes zijn nu
bijna allemaal weer bewoond.
Het Dendermondse begijnhof werd eind 1998 samen met twaalf andere goed bewaarde
Vlaamse begijnhoven uitgeroepen tot Werelderfgoed door UNESCO. Deze begijnhoven zijn
zo bijzonder omdat ordes van begijnen buiten Vlaanderen schaars waren (wegens verboden
in verschillende landen).

Vraag: Waar refereren de namen op de deuren naar?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Vraag: Wat zijn begijnen? (Tip: het antwoord staat ergens op een bordje)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Wandel terug naar de ingang van het begijnhof. Sla linksaf de Brusselsestraat in tot je aan
het kleine rondpunt komt. Voor wie niet op dit punt gestart is, gaat de wandeling verder op
pagina 5.

Opdracht: Jullie hebben nu kunnen grasduinen in het heden en het verleden van
Dendermonde. Met de informatie die jullie te weten kwamen tijdens deze ontdekkingstocht,
kunnen jullie nu het kruiswoordraadsel invullen. Vul daarna voor elk Romeins cijfer het
overeenkomstige vakje in onderaan de pagina. Dan worden al jullie inspanningen beloond,
en komen jullie te weten wie onze Denderbewoner is.
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