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De Onze-Lieve-Vrouwekerk is een prachtig voorbeeld van Scheldegotiek en een 
ware schatkamer van religieuze kunst.

Ontstaansgeschiedenis

Op kerkelijk vlak behoorde Dendermonde eerst tot het bisdom Kamerijk en 
sedert 1559 tot het bisdom Gent. Het patronaat behoorde toe aan de Heren van 
Dender monde die, tegen het einde van de 10de of in de eerste helft van de 11de 
eeuw, aan de samenvloeiing van Dender en Schelde een burcht lieten oprich-
ten. Mogelijk nam Ringoot I de Kale (1034–1067) rond 1046 het initiatief om 
vanuit Dikkelvenne de relieken van de HH. Hilduardus en Christiana naar zijn 
burcht kapel te laten overbrengen. Ringoot II (1085–1106) gaf in de tweede 
helft van de 11de eeuw de aanzet tot de oprichting van een romaanse 
O.-L.-Vrouwekerk. Na de wijding van de kerk besloot Ringoot II er een kapittel 
van zes kanunniken aan te verbinden. Het was zijn weduwe Adelwidis die 
deze wens in 1106 tot uitvoering bracht en in 1108 door de bisschop van 
Kamerijk liet bekrachtigen.

HH.Hilduardus en Christiana · de stadspatronen van Dendermonde

Volgens hun vermoedelijk volledig legendarische heiligenlevens 
werd Hildoard (Toul 667–Dikkelvenne 750) door koning Dagobert 
aan gesteld tot bisschop van de stad Toul. In 732 verzaakte hij aan 
zijn bisdom en vestigde zich met enkele leer lingen in Dikkel venne. 
Na de zich aanvankelijk vijandig opstel lende plaatselijke heer Magrips 
te hebben bekeerd, stichtte hij in 734 ter plaatse een benedictijnen-
klooster. Hij overleed er als abt in 750. Christiana, dochter van het 
Engelse konings paar Migranimus en Marona, kwam via een pelgrim 
in contact met de leer van Christus. Ze liet zich korte tijd later in 
Londen dopen en slaagde er in ook haar ouders en haar verloofde, 
de Schotse vorst Aurelius, tot het christendom te bekeren. Samen met enkele 
gezellinnen sloot ze zich uiteindelijk te Dikkelvenne aan bij abt Hildoard. Hun 
relieken zouden rond 1046 – tijdens één van de raids uitgevoerd door de 
Vlaamse graaf – door zijn bondgenoot Ringoot I van Dendermonde zijn 
buitgemaakt en overgebracht naar zijn burchtkapel en kort nadien naar de 
O.-L.-Vrouwekerk. Hoewel beide heiligen vermoedelijk nooit hebben bestaan, 
blijken, na wetenschappelijk onderzoek, de beenderen in het reliekschrijn, 
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Bouwgeschiedenis

De romaanse kerk was kleiner dan de huidige gotische. Het was een driebeukige 
basilicale (met hogere middenbeuk en lagere zijbeuken) kruiskerk voorzien van 
een vierkante tot achtkantige vieringtoren met een aan de noordkant aange-
bouwde ronde traptoren en een enkelvoudig, vlak afgesloten koor aan de oost-
zijde. Haar in Doornikse kalksteen en in donkergele Ledische zandsteen 
opgetrokken muren waren doorbroken door rondboogvensters en -deuren. De in 
de gotische kerk deels hergebruikte Ledische zandsteen en breuksteen, 
bepaalde vloerpatronen en de doopvont zijn momenteel de enige tastbare 
getuigen van deze romaanse kerk.

Dendermonde kende in de 13de eeuw een grote bloei als laken- en handelscen-
trum. In de tweede helft van die eeuw werd vermoedelijk de aanzet gegeven tot 
de oprichting van een grotere gotische kerk. Het romaanse koor werd afgebroken 
en vervangen door een groter en hoger, rechthoekig, driebeukig en vlak afgeslo-
ten basilicaal koor. Dit koor mag beschouwd worden als een meer ontwikkelde 
versie van een in de Denderstreek veel voorkomend vroeggotisch type. In het 
begin van de 14de eeuw kwam de sacristie tot stand, met op de verdieping de 
kapittelkamer. Kort nadien volgden de ruime benedenkerk en de vieringtoren. De 
afdekking bestond uit spitsbogige houten gewelven onder zadeldak. Bij de 
zuidelijke zijbeuk sloten van bij de aanvang drie grote, dwars geplaatste zijkapel-
len aan, zodat het geheel de vorm kreeg van een tweebeukige halle. Vermoedelijk 
tussen 1350 en 1375 werd het koor verhoogd. Ten gevolge van de belegering van de 
stad door de Gentenaars, kwam ca.1380 een einde aan de afwerking van de 
vieringtoren en de benedenkerk.

De 15de eeuw stond geheel in het teken van belangrijke uitbreidingswerken en 
verbouwingen. In 1404 startte de uitbreiding van de noordelijke transeptarm, die 
rond 1424 werd verhoogd, versterkt en gewelfd. Onder het dak kwam een nieuwe 

'ballingenkamer', waar ballingen tijdelijk een onderdak kregen. Rond 1466 kwam 
er een einde aan de vergroting en verhoging van de transepten en aan het 
optrekken van de achtkantige toren en de eerste travee van de noordelijke 
zijbeuk. Twee klokken van Hendrik Waghevens (ca. 1420–ca. 1483) kregen toen 
hun plaats in de toren. Op 23 juli 1468 bracht Margareta van York (1446–1503), 
echtgenote van hertog Karel de Stoute, een bezoek 
aan de kerk. Tijdens de volgende jaren werd de rest 
van de middenbeuk en de noordelijke zijbeuk verder 
opgetrokken. De rijke broederschap van O.-L.-Vrouw, 
sedert 1416 begiftigd met het recht om munt te slaan, 
liet tussen 1479 en 1496 ten noorden van het 
hoogkoor een ruim tweebeukig O.-L.-Vrouwekoor 
oprichten. 

Ballingenkamers

Het bestaan van een ballinghen camere in de 
O.-L.-Vrouwekerk gaat terug op een oud gebruik, dat 
in 1353 door Lodewijk van Male in ere werd hersteld, 
nadat Gent in 1345 Dendermonde had verboden nog 
langer ballingen onderdak te verschaffen. De 
oorspronkelijke kamer bevond zich boven de 
middenbeuk. Kort na 1424 werd boven de ver-
hoogde noordelijke kruisbeuk een nieuwe ballin-
genkamer ingericht, voorzien van een grote haard en 
rechthoekige vensters met zitbanken in de langsge-
vels. Een gelijkaardige kamer boven de zuidelijke 
kruisbeuk raakte nooit afgewerkt.

a
© Paul Podevyn

©
 De

 ke
rk 

vo
lge

ns
 A

. S
an

de
ru

s, 
16

41
 (r

ep
ro 

Hi
do

c)



o.-l.-vrouwekerk   dendermonde
Na de Beeldenstorm (september 1578) en het daarop volgende Calvinistische 
bewind (1578–1584), zou het jaren duren voordat de kerk terug een waardige 
aankleding kreeg. De huidige inrichting in renaissance- en barokstijl dateert uit de 
periode 1629–1714. In 1653–1655 verving men de houten gewelven van het koor 
en de benedenkerk door stenen gewelven. Tussen 1690 en 1700 werd tegen het 
rechthoekig afgesloten koor een absiskapel in barokstijl opgericht en toegewijd 
aan het H. Sacrament. In het derde kwart van de 18de eeuw kregen de transepten 
nieuwe lambriseringen, tochtportalen en een monumentaal Sint-Niklaasaltaar 
(1759–1760).
In de 19de eeuw gingen bepaalde delen van de kerk geregeld in de steigers. 
Tussen 1844 en 1850 situeren zich belangrijke herstellingswerken aan de toren en 
de daken. In 1857–1858 volgden de eerste aanpassingen in neogotische stijl. Een 
meer grondige restauratie (1904–1912) werd uitgevoerd naar de plannen van de 
Gentse architecten Henri (1882–1959) en Valentin Vaerwyck (1880–1962). Ook 
inwendig onderging de kerk toen enkele wijzigingen in neogotische stijl. Tussen 
1975 en 1995 werd de als monument (1943) beschermde kerk opnieuw gerestau-
reerd onder leiding van ir.-arch. Octaaf Van Severen. 

Rondgang

Zuidelijke kruisbeuk (1)
De eikenhouten tochtportalen en de lambriseringen van beide kruisbeuken dateren 
van 1773 en werden uitgevoerd in een late rococostijl. Ze zijn van de hand van de 
Dendermondse schrijnwerkers en beeldhouwers Joos Van Rossem (1711–1774) en 
van zijn schoonzoon Judocus Antoon Bransewijck (1739–1794). Boven het tochtpor-
taal bemerken we een modern glasraam met voorstelling van ‘Het Eeuwige 
Jeruzalem’, in 2000 gerealiseerd naar ontwerp van Harold Van de Perre (°1937). Hier 
en elders in de kerk hangen boven de lambriseringen tientallen op paneel geschil-
derde ruitvormige 'obiits' of lijkblazoenen (1720–1870), versierd met de wapenschil-
den en de overlijdensdata van leden van belangrijke Dendermondse families. 

Altaar en dis van de lakenwevers en vensteriers (2)
Tegen de oostmuur van de zuidelijke kruisbeuk staat het monumentale, gemarmerd 
houten Sint-Niklaasaltaar, in 1755–1756 uitgevoerd in een mengeling van late 
barok- en rococostijl. Het werd in opdracht (1750) van de ambachten van de 
lakenwevers en de vensteriers gerealiseerd door de Mechelse beeldhouwer 
Theodoor Verhaegen (1700–1759). Rechtover hun altaar lieten ze door dezelfde 
kunstenaar in 1759–1760 ook een dis of muurbank oprichten, met centraal een 
voorstelling van de Dood van Saphira en erboven hun patroonheilige Sint-Nicolaas.

H. Grafkapel (3)
In het Sint-Kwintenskoor bevindt zich de H.-Grafkapel. Ze werd in 1617–1618 
herbouwd op kosten van kanunnik Jacob de Brouxelles (1542–1619). Zijn in de 
muur verwerkte, gepolychromeerde grafsteen komt uit het atelier van 
Hiëronymus Duquesnoy de Oude (1570–1641). De beeldengroep met de 
‘Bewening van Christus’(1620) is van de hand van de Mechelse beeldhouwer 
Antoon Faydherbe (ca.1580–1653). 

Sint-Kwintenskoor (4)
In het zuidelijke zijkoor werden, na verwijdering van de lambriseringen, enkele 
merkwaardige schilderijen samengebracht, waaronder de ‘Translatie van de 
relieken van de HH. Hilduardus en Christiana’ (1856) door Franz Verhas (1827–
1894), de ‘H. Rochus door de engelen verzorgd’ (1661) door Peeter Thijs (1624–
1577), een kopie (einde 16de eeuw) van een Graflegging naar Hugo Van der Goes 
(ca. 1440–1482), twee epitafen (16de–17de eeuw) en twee luiken van een 
altaarschilderij (1617) met de ‘Verheerlijking van Christus 
op de berg Thabor’ door David Teniers I (1582–1649). Het 
altaarschilderij van het gemarmerd houten portiekaltaar 
is van de hand van Jacob Van Opstal de Jongere 
(1654–1717).

H. Sacramentskapel (5) 
Tegen het oorspronkelijk vlak afgesloten koor werd in 
1690–1700 een veelhoekige absiskapel of H. Sacramentskapel 
opgericht. Deze centraalbouw in barokstijl heeft een 
beschilderd houten koepelgewelf met een opengewerkt 
lantaarntorentje. Vóór het beschilderd en gemarmerd 
houten altaar (1714) staat het zilveren reliekschrijn 
(Antwerpen, 1664) van de HH. Hilduardus en Christiana.a 5

21 3
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Viering (10)
In de viering staat nu het nieuwe hoogaltaar van blauwe hardsteen, in 1977–1978 
naar een ontwerp van beeldhouwer Jos De Decker (1912–2000) gerealiseerd naar 
aanleiding van het 25-jarig priesterschap van pastoor-deken Roger Van 
Ruyskensvelde. Naast het altaar prijkt het miraculeuze beeld (ca. 1490) van 
‘O.-L.-Vrouw van Troost’. 

Noordelijke kruisbeuk (11)
In de noordelijke kruisbeuk, het voormalige H. Kruiskoor, werd sedert de eerste 
helft van de 13de eeuw een reliek van het H. Kruis vereerd. In de nis boven dit 
altaar ontdekte men in 1907 een muurschildering uit het tweede kwart van de 15de 
eeuw. Ze omkaderde ooit een houten kruisbeeld op een gebeeldhouwde 
voorstelling van de Calvarieberg. 

Noordelijke zijbeuk (12)
Tegen de buitenmuur van deze zijbeuk werden in 1681 de restanten heropgericht 
van de oude koorafsluiting (1597–1598), een werk in late renaissancestijl en 
vroege barokstijl van Ottmaar Willems, alias van Ommen de Oude (ca. 1539–ca. 
1630). Erboven hangt een door Godfried Guffens (1823–1901) geschilderde 
kruisweg (1878). 

Muurschilderingen (13)
Zoals in vele kerken waren vroeger de muren en 
gewelven van de O.-L.-Vrouwekerk in belangrijke 
mate versierd met kleurrijke muurschilderingen. 
Een gewelfschildering (ca. 1468) met rozentak-
ken en gregoriaanse muzieknotaties kronkelt 
zich rond een sluitsteen met het wapenschild van 
Margareta van York (1446–1503), Vrouwe van 
Dendermonde. Wat verder in de noordelijke 
zijbeuk bleef nog een muurschildering bewaard 
met voorstelling 
van de ‘H. Willem 
van Aquitanië’.

7

Onze-Lieve-Vrouwekoor (6)
De rijke broederschap van O.-L.-Vrouw, die tussen 1479 en 1496 
dit dubbelbeukig koor liet oprichten, vereerde hier het 
miraculeuze beeld van O.-L.-Vrouw van Troost. Het koor werd in 
1904-1912 aangepast in neogotische stijl. Het altaar (1908–
1910) is van de hand van Remi Rooms (1861–1934), het 
eikenhouten retabel van Frans en Aloïs De Beule (1861–1935). 
Tot het oorspronkelijke meubilair in barokstijl, uitgevoerd door 
Antwerpse beeldhouwers, behoren nog de communiebank 
(1682), de lambriseringen met twee biechtstoelen en de dis 
van de O.-L.-Vrouwebroederschap (1660–1662). Het schilderij 
‘Sint-Rochus en de pestlijders’ (1658) wordt toegeschreven aan 
Gaspard De Craeyer (1582–1669). 

Votieve kinderportretten (7)
Boven de lambrisering in het O.-L.-Vrouwekoor en in de 
kooromgang hangen niet minder dan twintig votiefportretten 
(1691–1899). Ze werden door welstellende ouders geschon-
ken om hun kinderen onder de bescherming te plaatsen van 
de O.-L.-Vrouw van Troost of om haar op die manier te 
danken voor een verkregen genezing. 

Sint-Annakoor (8)
Ten noorden van het O.-L.-V.-koor liet de familie van 
Coudenhove in het begin van de 16de eeuw een kleine kapel 
oprichten. Hier bevinden zich nog enkele laatgotische 
koperen epitafen.
 
Hoogkoor (9)
Het hoogkoor was tot het einde van de 18de eeuw voorbehou-
den aan het kapittel van de ‘collegiale‘ O.-L.-Vrouwekerk. Het 
marmeren hoogaltaar werd in 1633 gewijd door Antoon Triest 
(1577–1657), bisschop van Gent. In de centrale bekronende nis 
staat het beeld van Christus als Salvator Mundi, geflankeerd 
door de stadspatronen de HH. Hilduardus en Christiana. Het 
altaarschilderij met de 'Verheerlijking van O.-L.-Vrouw' is van de 
hand van Gaspard De Craeyer (1582–1669). Het sobere eikenhou-
ten koorgestoelte dateert van het einde van de 16de eeuw. 13 11
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Middenbeuk (14)
De oostzijde van de middenbeuk was in 
de viering oorspronkelijk afgesloten met 
het doksaal, dat in 1859–1861 tegen het 
westportaal werd heropgericht. De toen 
eveneens verplaatste eikenhouten 
preekstoel (1681), van de hand van de 
Antwerpse beeldsnijder Mattheus van 
Beveren (ca. 1630–1696), wordt 
ondersteund door drie levensgrote 
engelen (geloof) die een moslim 
(ongeloof) vertrappelen. 

Doksaal met orgel (15)
Het doksaal, ontworpen door Hubert 
van den Eynde (1594–1661) en opge-
richt door de Antwerpse steenhouwer 
Adriaan van Ronse (1663–1665), sloot 
oorspronkelijk het hoogkoor af. De vier 
beelden (Mattheus van Beveren, 
ca.1630–1696) van witte gips in de 
zwikken van de arcade stellen de 
evangelisten Marcus (leeuw), Joannes 
(arend), Mattheus (boek) en Lucas 
(stier) voor. In de monumentale 
orgelkast van het orgel van Maximilien 
Van Peteghem (1822–1870) werd een 
ouder orgelfront (1654) verwerkt. 

Doopkapel (16)
De doopkapel is van de zijbeuk afgesloten met een 
eikenhouten afsluiting (1637) in barokstijl. Ze werd 
bovenaan opengewerkt met een reeks geelkoperen 
balusters die ingegrifte teksten, afbeeldingen en 
wapenschilden dragen, verwijzend naar personen 
en verenigingen die bijdroegen tot haar bekostiging. 
Centraal staat een merkwaardige romaanse 
doopvont in Doornikse kalksteen, daterend uit het 
derde kwart van de 12de eeuw. Ze werd in 1858–
1859 gerestaureerd en vervolledigd door Jan-Baptist 
De Pauw (1786–1861), naar plannen van architect 
Louis Roelandt (1786–1864). Deze doopvont bestaat 
uit een vierkante monoliete doopkuip, die met een 
gegroefde middenkolom en vier hoekzuiltjes rust op 
een nieuw voetstuk. De drie medaillons van de 
westelijke fries van de kuip tonen ons griffioenen 
als symbolen van het kwaad. De drie medaillons van 
de zuidelijke fries bevatten een Lam Gods tussen 
twee duiven als symbolen van Christus. De ooste-
lijke fries toont Saul die op weg naar Damascus door 
Gods bliksem wordt getroffen, de doop van Saulus 
en Paulus en Petrus aan de poorten van het 
Hemelse Jeruzalem. De noordelijke fries verbeeldt 
de opname van Paulus als apostel.
Een ander meesterwerk vormt de geschilderde 
‘Christus aan het 
kruis’ (1629) van 
Antoon van Dyck 
(1559–1641), een gift 
van de Gentse 
bisschop Antoon 
Triest aan het lokale 
kapucijnenklooster. a © Frank Michta
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Sint-Hubertuskoor (17)
In 1991–1992 werd in het gewezen Sint-Hubertuskoor het marmeren portiekal-
taar heropgericht, dat in 1629 voor het O.-L.-Vrouwekoor werd gerealiseerd door 
het atelier van de Brusselse beeldhouwer Hieronymus Duquesnoy de Oude in 
opdracht van de Broederschap van O.-L.-Vrouw. Beeldsnijder Antoon Faydherbe 
(ca. 1580–1653) voorzag het van twee cherubs. Eind 1631 werd in het altaar 
'eenen Kerstnacht' geplaatst van de hand van Mr. Anthonis van Dijcke, schilder tot 
Antwerpen. Het geheel werd in 1633 gewijd door bisschop Antoon Triest. 

Sint-Barbarakoor (18)
Gemarmerd en verguld houten altaar (Mattheus Van Beveren), kort na 1668 
opgericht voor de broederschap van O.-L.-Vrouw-van-Zeven-Weeën. Het traditio-
nele schilderij maakte hier plaats voor een beeldengroep met voorstelling van 
een Piëta. In de bekronende nis bemerken we een beeld van de H. Barbara. 

a
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Praktisch

Een individueel bezoek aan de kerk is mogelijk:
van 1 april tot en met 31 mei: 
elke zaterdag, zon- en feestdag van 14 tot 16.45 uur.
Naar aanleiding van Vlaamse Meesters in Situ:   
open van 1 juni tot en met 30 september:  
van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 16 uur.
Gesloten op vrijdag 30 augustus 2019.
Op maandag gesloten, behalve op feestdagen.
 
Geleide bezoeken voor groepen zijn heel het jaar door 
mogelijk, mits aanvraag vooraf bij Toerisme Dendermonde.
Tel. 052 21 39 56 · toerisme@dendermonde.be
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Colofon

Uitgegeven door de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen

Beleidsverantwoordelijke: Annemie Charlier, gedeputeerde
Directie Erfgoed – dienst Erfgoed
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Erfgoedsprokkels: Oost-Vlaams erfgoed in de kijker
www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels
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