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Ninove, 
de oudste, de stoutste en 
de wijste der steden? 

portfolio journalist 
bert Goessens: 
journalist: Bert Goessens
Leeftijd: 27 jaar
Studies: Communicatiewetenschappen 
(journalistiek)
job: Reporter voor onder meer 
Passe-Partout en Pas Uit Magazine.

Journalist Bert Goessens ging op onderzoek 
en leverde de bewijzen!

Een duik in de geschiedenisboeken leert me 
dat historicus Sanderus het etiket ‘de oudste, 
de stoutste en de wijste der 
steden’ eerder spottend op 
Ninove plakte in zijn Flandria 
Illustrata uit 1644. Meer 
dan 360 jaar later trek ik als 
onvervalste undercoverjourna-
list op onderzoek.

Met de mededeling ‘de oudste, de stoutste en de wijste der steden’ word ik in Ninove ver-
welkomd. Een leuze om trots op te zijn. Maar blazen de Ninovieters niet te hoog van hun 
scheve abdijtoren? Met haar historische stadskern, carnavalfolklore en een wetenschapper 
van wereldniveau heeft deze gezellige Denderende stad evenwel alle troeven in huis om 
deze stelling te rechtvaardigen.

’ t Oeverstekske
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ouD?!

Ninove ligt tussen Aalst en Geraardsbergen 
in het diepste punt van de toeristische regio 
Scheldeland. De stad aan de Dender gaat uiter-
aard niet zo ver terug als het gelijkklinkende 
Ninive, de vroegere hoofdstad van Assyrië, 
waar Sanderus op zinspeelde. Toch ontsluieren 
heel wat historische gebouwen, pleinen en 
monumenten een rijke geschiedenis.

Ik keer terug naar het begin van het abdijleven. 
Ninove heeft zijn prachtige Onze-Lieve-Vrouw 
Hemelvaartkerk te danken aan de Norbertijnen. 
De archeologische site naast de kerk legt enkele 
geheimen van het abdijverleden bloot. De 
imposante barokkerk, volgens kenners een van 
de mooiste uit de lage landen, en haar sierlijke 
interieur bleven gelukkig bewaard. Ik kijk mijn 
ogen uit en heb met de Korinthische kapitelen, 
altaren in allerlei vormen en het machtige orgel 
nog lang niet alles gezien.

Ik laat de abdij en haar scheve toren achter 
me en steek door naar het hart van de stad. De 
Graanmarkt verwijst naar de graanhal die hier 
vroeger stond. Tijdens de recente heraanleg 
werden sporen van menselijke aanwezigheid uit 
9500 v. Chr. ontdekt. Wie spotte daar met de 

leeftijd van Ninove? 
Vandaag leeft het plein als nooit tevoren. Op 
dinsdag is er markt en bij de minste zonnestraal 
heerst er een aangename gezelligheid op de 
vele terrasjes. De dansende, lichtgevende 
fontein is het moderne paradepaardje. Kinderen 
ravotten er tussen de opstuitende waterstralen. 
Iets verderop zie ik het oud stadhuis. Dit 
neoclassicistische gebouw deed tot 1984 dienst 
als stadhuis. Na een grondige renovatie biedt 
het nu plaats aan enkele stadsdiensten, de 
trouwzaal en expositieruimtes. 

STouT?!

Ook oud, maar bovenal stout is de Koepoort en 
haar legende. De enige overgeblevene van vier 
stadspoorten is hét monument van Ninove. De 
Ninovieters hebben er hun naam ‘Wortelkrabbers’ 
aan te danken. Sanderus noemde Ninove ‘de 
stoutste’ omdat men de vijand durfde ontvangen 
met open poorten. Op een dag, zo gaat de 
legende, verloor de poortwachter de grendel. Als 

Abdijkerk
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noodoplossing gebruikte hij een wortel. Toen 
een ezel er zijn tanden inzette, ging de poort 
open en konden de rivalen uit Aalst de stad 
inpalmen. 

Zijn Ninovieters stout? Dat durf ik na 
mijn doortocht zeker niet beweren. Wel 
trekken de inwoners eenmaal per jaar hun 
stoutste schoenen aan voor het carnaval. Het 
Aalsterse equivalent mag dan al erkend zijn 
als werelderfgoed, ook Ninove is trots op zijn 
carnavalsgeschiedenis. 
Geen carnaval zonder bier. In Ninove drinken ze 
Witkap van de plaatselijke brouwerij Slaghmuyl-
der. Ik parkeer mijn fiets op het binnenplein 
en proef het hemelse gerstenat. De brouwerij 
behoudt ondanks de modernisering zijn charme. 
Blikvangers zijn de honderd jaar oude stoom-
machine en de koperen brouwketels.

WIjS?!

Wie stout is, kan ook wijs zijn. Sanderus 
bedacht Ninove met deze eigenschap omdat de 

stad geen nar ter beschikking had. Wel had zij 
een absolute topwetenschapper in de rangen. 
Dr. Frans Hemerijckx stelde, net als Damiaan, 
zijn leven in dienst van de melaatsen. Hij 
installeerde lepracentra in Congo en India en 
wordt gezien als de grondlegger van de moderne 
leprabestrijding. Onder zijn impuls zochten 
welzijnswerkers de patiënten op in plaats van ze 
te isoleren. Later werkte hij voor de Wereld-
gezondheidsorganisatie en de Damiaanactie. 
Ninove is deze wijze man nog niet vergeten. 
Op rechteroever vind ik met zijn geboortehuis, 
het Dr. Hemerijckxplein en -monument en de 
Polambakkamweg een heleboel verwijzingen 
naar de ereburger. In het oud stadhuis loopt een 
permanente tentoonstelling met gebruiksvoor-
werpen en foto’s.

meeR DAn De SLoGAn

Ik onderzocht drie specifieke eigenschappen, maar 
ontdekte meer. Ninove mag dan wel de titel ‘oudste 
der steden’ pretenderen, de Denderende stad werd 
de voorbije jaren ook grondig vernieuwd. Naast 
de restauratie van historische toppers verrees 
winkelcentrum Ninia en kreeg het stadspark een 
facelift.
De rust van de Dender ontdek je via het heerlijk 
kronkelende Denderpad van de hippe voetgangers-
brug ’t Oeverstekske naar de oude ijzeren voetgan-
gersbrug in Pollare, waar ik -op zondag- verfrissing 
vind in het populaire café de Zwarte Flesch. Wie 
nog meer natuur wil, trekt zijn stapschoenen aan 
voor een wandeling door de 65 groene hectaren van 
het Neigembos.



Fietsliefhebbers kunnen in Ninove niet voorbij de 
aankomst van de Ronde van Vlaanderen. Zelfver-
klaarde Flandriens kruipen met een uitgestippelde 
fietsroute in het wiel van de toprenners. Ook andere 
Denderende fietstrajecten zijn mogelijk, zoals 
de Denderende Stedenroute, die Geraardsbergen, 
Ninove, Aalst en Dendermonde met elkaar verbindt.

De Plomblom, het cultuurhuis van Ninove, biedt 
theater, muziek en dans. Wie in juli en augustus 
de stad bezoekt op een donderdag, kan een mooi 
einde breien aan zijn uitstap. Het gratis straatthe-
aterfestival De Donderdagen brengt dan wekelijks 
acrobatische of humoristische topacts. Op 11 en 25 
juni, 8 en 22 augustus zijn er gratis parkconcerten.
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Meer info op www.scheldeland.be en bij 
Toerisme Ninove, Stadhuis, 

Centrumlaan 100, 9400 Ninove
T 054 31 32 85, 

toerisme@ninove.be en www.ninove.be

NINove oNtdekkeN, 
alleeN of IN groep!

Wie de oudste, stoutste 
en wijste stad ook wil 
onderzoeken of gewoon 
bezoeken, kan een 
dagprogramma uitstippelen 
met de toeristische dienst 
van de stad. Het handige 
‘Ninoofs Zomers Zakboekje’ 
geeft een overzicht van 
alle activiteiten van juni tot 
september. Of vraag via www.scheldeland.be de 
Infomap met Dagtrips Groepen aan! De infomap 
bundelt het volledige aanbod aan dagtrips 
voor groepen in Scheldeland, waaronder Aalst, 
Berlare, Dendermonde, Klein-Brabant, Laarne, 
Rupelstreek-Vaartland en Wetteren.

Tot uw dienst, Bert Goessens.


