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Op Reis door Ylaanderen.
DENDERMONDE
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Denclermontie heet naar de Dender, dic hier in de
Schelde valt. De stad werd gebouwd aan den urond van
van dat riviertje, en daar ze tevens aan de Scheld:: ligt,
was ze steecls als vesting van groot belang. Tot dô vele

vijancien, ciic ltaar wilden veroveren, behoorcie ook de
nrachtige Fransche Koning, Lodewijk XIV. À/taar hij
moest met zijn groot leger aftrekken, daar cle inwoners
door 't openen der sluizen den omtrek ondcr water staken. Dendernloncle's omgeving zou ook thans dikwijls
t-,verstroon:cl rvorcien, zonder stevige dijken, weilçc de
riviercn breiclelen. In 1906 bezweken die clarttmen; 't
was eenii \\'are fanip. op sommigc dorpcn werden de
gevluchte boeren in cie scholen opgenomen. Met bootjes
ruiocst men tal van achtergeblevenen van dctt citt,,d redclcn.

Dencierntolcle bezit nerkwaardige g,:bouwcn, zooals het staclhr-ris (cle vroegerc'lakenhal) met een belfort,

cn cle oucle (). L. Vrouwe kerk, lvaarvoor 't sterndbeeld
't voornalig vleeschhuis, l'lu een museum, 't gercchtshof
van cien velu:aat'tictt zeitcieling, pater Desntet, staat.
I)enclernonde is een nijverig stadje met olie-, zeepHct Beifot't
katoentabrieken en bleekerijen. De wekelijksche markt
te Dettrlerurotlde.
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Reinout,
iiin
tot
eindclijk
in,aarte,
ros cpgeslotett, crat nitlmer door ieniand getemd kon worden. Het loopt vlugger dan cie snelste vogel vliegetr kan; het bijt harden steen stuk; 'tlaat de inàrukken ziincr hoeven in d" rotscn achter. Dit paard is voor tI, zo9 ge het
temmeu kiint >. Reinout voncl cleze gelegenheid, om zijn lichaamskracht te
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meten, te schoon, orn ze niet onmiddellijk aan te grijpr:n. Maar het ros Beyaert
liet zich niet gemakkelijk temmen. Het schopte Reinout omver, greep hern met
den bek en smakte hem in de kribbe, tot de koene jongeiing er eindelijk in
gelukte''t vurige paard te breidelen, dat nu zoo gedwee wercl als een lam.

ûp zijn koalztvart ros, met witte plekken op voorhoofd en borst.

verrichte
Reinout wonderen van dapperheid. AIs er gevaar dreigde, droeg Beyaert de
vier zonen van Hayman, de Haymyns- of Heemskinderen op zijn rug en
bracht ze snel in veiligheid, springend over afgronden en rotsen, clravenrl
sneller dan de vogels vlogen. De legende herleeft telken jare te Denclermonde,
als de houten Beyaert met zijne vier ruiters door 't vriendelijke staclje trekt.
Wat Dendermonde in den oorlog geleden heeit, is genoeg bekend. De
stad verheft zich uit haar puin. Er wordt nu flink gewerkt.
Te Dendermonde prijkt het standbeeld van den dichter Prudens Van
Duyse, die ook zooveel oude Vlaamsche iiederen verzamelde.
Dendermonde onderscheidde zich steeds op het gebied der kunst. Courtens, Rosseels, zijn beroemde namen op het gebied der schilderkunst.
Moge Dendermonde weer een goede toekomst tegemoet gaan na de zware
beprcevingen van 1914-18, toen de stad door de woede der Duitsclters vernield n'erd, en cle opeisching er ook zoo ontzettend de arbeidersbevolking
sloeg.
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