Welkom in Dendermonde!
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Vleeshuismuseum (Grote Markt 32)
Begijnhofmuseum (Begijnhof 11 en 25)
Museum voor Volkskunde (Begijnhof 24-25)
Zwijvekemuseum (Nijverheidsstraat 1)
Stadhuis (Grote Markt 1)
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Alle musea zijn gratis te bezoeken. Meer info en openingstijden vind je op www.dendermonde.be.
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GROTE MARKT

Vleeshuismuseum (Grote Markt 32)
Begijnhofmuseum (Begijnhof 11 en 25)
Museum voor Volkskunde (Begijnhof 24-25)
Zwijvekemuseum (Nijverheidsstraat 1)
Stadhuis (Grote Markt 1)

P.s. Vergeet vooral niet om onderweg al je vrienden
groetjes uit de Musea van Dendermonde te sturen!
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RICHTING MECHELEN

Wist je dat er in deze stad 5 musea, 4 heuse werelderfgoedschatten en tal van kunstwerken en monumenten
verborgen zitten? Dit kaartjespakket stuurt je naar de
verschillende musea om er op ontdekking te gaan.
Hieronder kan je alvast jouw favoriete
museum(stuk) in de kijker zetten!

Het stadhuis van Dendermonde ziet er sinds 1924 ongeveer zo uit als nu. Op deze plaats stond al in de 14e
eeuw een gebouw maar sindsdien is het nogal eens
van functie en van uitzicht veranderd. Het belfort is
bijna even oud en kreeg van Unesco de titel Werelderfgoed. Aan de voorgevel van het stadhuis wapperen 11
vlaggen. Het zijn de vlaggen van families die Dendermonde lang geleden hebben veroverd en bestuurd.
Elk symbool en elke kleur op de vlag heeft een betekenis, waaraan je kan zien van wie ze is. Bijvoorbeeld de
vlag van Jan zonder Vrees (1405-1419). Weet jij welke
vlag de juiste is, als je alle vlaggen aan de gevel goed
onderzoekt?

Stadhuis, Grote Markt 1 – Ma-vrij: 9 tot 12 u. en van 13.30 tot 16.30 u.,
Za-zon: 10 tot 12 u. en van 14 tot 16.30 u. (zomer doorlopend open: 10 tot 18 u.)

Stadhuis

foto: Stedelijke fototheek Dendermonde

Het stadhuis is geen echt museum, maar wel de plaats
waar de schilderijenverzameling en de beeldhouwwerken van de stad bewaard en getoond worden. In
Dendermonde hebben tussen 1860 en 1940 verschillende belangrijke schilders gewerkt. Ze vormden een
groep die de Dendermondse Schildersschool wordt
genoemd. Vind jij ergens het levend schilderij van op
de voorkant terug? Om een levend schilderij te worden moet je eerst heel goed kijken naar de plaats van
de figuren, hun houding en hun mimiek. Probeer het
zelf maar eens!
Vind je ook het schilderij met deze horizon terug? Wat
klopt niet op deze tekening?

Stadhuis, Grote Markt 1 – Ma-vrij: 9 tot 12 u. en van 13.30 tot 16.30 u.,
Za-zon: 10 tot 12 u. en van 14 tot 16.30 u. (zomer doorlopend open: 10 tot 18 u.)

Collectie Stadhuis

‘Verraad / De belegering van Dendermonde door Lodewijk XIV’ F. Verhas, 1851
Dooi te Dendermonde, F. Courtens, 1880: Er is één mast te veel getekend!

Vroeger werd in het Vleeshuis – je raadt het al – vlees
verkocht. Later werd het een overdekte groentemarkt,
nog later vergaderruimte en muziekschool en tenslotte een museum. Vanaf de zolder wandel je door
de geschiedenis van Dendermonde, van de prehistorie tot in de 18e eeuw. Op de eerste verdieping en op
het gelijkvloers vind je veel heiligen terug. Je kan ze
altijd herkennen aan hoe ze eruit zien of aan iets dat
ze bij zich hebben. Ze werden vroeger ook gezien als
beschermheilige van een bepaalde beroep of vereniging.
Weet jij welke heilige dit is en bij welke
groep hij hoort?
->
Vind je ook ergens Sint-Nicolaas terug?
En Sint-Michiel? Hoe kan je hen herkennen?

Vleeshuismuseum, Grote Markt 32 – april tot oktober: di-zon: 9.30 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 18 u.

Vleeshuismuseum

foto: Stedelijke fototheek Dendermonde

Sint-Sebastiaan, de boogschutters
1ste verdieping: St.-Nicolaas met ton en 3 kindjes, St-Michiel met de draak

In het Vleeshuis kan je 2 bijzondere schatten van Dendermonde bewonderen. Op zolder staat het bijna volledige skelet van een heuse mammoet. Die is gevonden in Dendermonde en meer dan 28.000 jaar oud! Beneden staan verschillende figuren uit de Ommegang.
Een ommegang is een stoet die om de zoveel tijd door
een stad trekt. Zoals de Reuzen die elk jaar op stap
gaan door Dendermonde. Ken jij het beroemdste verhaal van Dendermonde waarin een paard de hoofdrol
speelt en ook zijn eigen stoet heeft die tienjaarlijks de
hele stad op stelten zet?
De poppen die je
hier ziet, zijn intussen uit de stoet
verdwenen. Kan jij
een nieuwe figuur
verzinnen die vandaag in de stoet
zou kunnen dansen? Teken hem
hiernaast!

Vleeshuismuseum, Grote Markt 32 – april tot oktober: di-zon: 9.30 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 18 u.

Vleeshuis collectie

foto: Emiel Vermeir / Ros Beiaard Ommegang 2000

In het Volkskundemuseum kan je zien hoe mensen
vroeger leefden en werkten. Van drukkerij tot melkerij
en van doopsel tot begrafenis. Kijk maar eens of geboortekaartjes nu anders zijn dan vroeger, of kinderen
met hetzelfde speelgoed speelden en hoe trouwkledij
er toen uitzag.
< Heb je al ergens dit mannetje gezien?
Waarvoor dient het?
Tussen de dozen in het kruidenierswinkeltje zit een spelletje verborgen, zie jij
welk?
< In de bakkerij vind je niet alleen broden, maar ook versiering. Weet jij wat
een patacon is en wanneer die gebruikt
werd?

Volkskundemuseum, Begijnhof 25 (ingang Brusselsestraat) – april tot oktober: di-zon: 9.30 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 18 u.

Volkskundemuseum

foto’s: Paul Podevyn

Het ‘zagemanneke’ in Café Santé. Het werd bovengehaald wanneer iemand teveel had
gedronken en begon te ‘zagen’... | OXO | Patacons zijn schijfjes van aardewerk die een
feestbrood voor Nieuwjaar versierden. Kinderen én volwassenen kunnen in het museumatelier zelf ook patacons maken, meer info krijg je van Sabine Colman op 052/21 16 79
of sabine.colman@dendermonde.be!

In het Volkskundemuseum vind je ook een klasje van
bijna honderd jaar geleden. Wist je dat…
• meesters en juffen vroeger heel streng waren? Straffen waren op je knieën in klompen gaan zitten, ezelsoren opzetten of in het kolenhok gaan zitten.
• er heel veel kinderen samen in één klas zaten? Ze zaten soms met vier op één bank. Dat was lekker warm,
want er was maar één kachel.
• je met een griffel op een lei of met inkt op papier moest
schrijven? Dan moest je heel voorzichtig zijn om geen
vlekken te maken, de inktpot niet om te gooien of de
penpunt niet stuk te maken.
• kinderen ook op zondag naar school gingen? Op de voorkant zie je een klasfoto.
Er is maar één lachend gezicht te zien,
heb jij het al gevonden?
Kijk goed rond en maak een lijstje van alles wat er
vandaag niet meer in je klas staat. Wat heb je nu in de
plaats?
Hoe zou een klas er over honderd jaar uitzien, denk je?

Volkskundemuseum, Begijnhof 25 (ingang Brusselsestraat) – april tot oktober: di-zon: 9.30 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 18 u.

Volkskundemuseum

foto’s: Beernaert Frères, Gent

Al sinds de middeleeuwen bestaat
er een begijnhof in Dendermonde.
Hier woonden begijntjes. Dat zijn
vrouwen die alleen of samen in de
kleine huisjes rond de kerk woonden en werkten. Het waren geen
kloosterzusters, maar ze hadden wel
regels die ze moesten volgen. De grootjuffrouw was er
de baas. In het museum kan je zien hoe haar huis eruit
zag.
Weet jij hoe het laatste begijntje heette?
Vind je ergens haar foto terug?
Weet jij waarom haar bed zo kort is?
In de achterste kamer staat een zware koffer.
Weet jij waarvoor die diende?

Begijnhofmuseum, Begijnhof 25 (ingang Brusselsestraat) – april tot oktober: di-zon: 9.30 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 18 u.

Begijnhofmuseum

foto: Stedelijke fototheek Dendermonde

Ernestine De Bruyne (1891-1975)
Vroeger sliepen mensen in halfzittende houding. Ze waren ook kleiner dan nu. De koffer
is een veiligheidskoffer met vele sloten en bestand tegen vuur. Er werd zilver in bewaard en belangrijke documenten.

Het Zwijvekemuseum was vroeger een abdij, wat je
nu nog duidelijk kan zien aan de toegangspoort en de
gaanderij. Wat je niet meer kan zien, is dat het gebouw
ook nog een boerderij geweest is en dat de gaanderij
opgevuld was met kleine huisjes. Dat komt omdat alles zo goed mogelijk werd hersteld zoals toen het gebouw nog een abdij was. Vandaag is het een museum
waar je altijd iets anders kan zien. Hier is ook de museumwinkel en de museumbibliotheek.
In de muur van de gaanderij zijn speciale stenen, zoals een steen met een
leeuwenkop bijvoorbeeld, ingemetseld. Weet jij waarvoor die heeft gediend?
Ergens steekt ook een steen die verwijst naar de molen van de vroegere abdij. Kan jij hem vinden?

Zwijvekemuseum, Nijverheidsstraat 1 – Ma-vrij: 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. – april tot oktober ook op zondag: 14 tot 18 u.

Zwijvekemuseum

foto: Stedelijke fototheek Dendermonde + Jeroen De Sutter

De leeuw is een waterspuwer die het regenwater opving en in een boogje ‘wegspuwde’
zodat het niet langs de gevel van het huis liep. | Gedenksteen ‘J. Matthys Pannekoek
1832’, afkomstig uit een 19e eeuwse korenwindmolen.

Ideeënbus
Stuur je eigen postkaart met groetjes naar de conservator (dat is de museumdirecteur) en laat hem weten
wat jij van de musea van Dendermonde vond. Misschien heb je wel een goed idee of wil je hem iets vragen? Geef dit kaartje af in één van de musea of stuur
het op naar de conservator.

Groetjes en tot ziens!

Aan de conservator van de
Dendermondse Musea
Zwijvekemuseum
Nijverheidsstraat 1
9200 Dendermonde

Met dank aan de Commissie Musea van de Kindergemeenteraad 2008-2009: Aagje, Anisa, Arne, Delia, Emma, Maxime en
Niels.

