
1

scholenbrochure



spannende 
geschiedenissen over 

Oudenaarde 
voor de basisschool  

over Mou en het aanbod geschiedenissen 
op maat van leerlingen 

uit het 
secundair onderwijs

stadswandelingen praktische info

p 26 - 27p 21 - 25p 15 - 19p 9 - 13p 4 - 7

scholenbrochure



4 5

Van Jan van Pamel en die met de pet

Jan van Pamel, Margaretha van Parma, Adriaan Brouwer, 
Zonnekoning Lodewijk XIV zijn hier heer en meester. Ze 
gunnen ons een indiscrete inkijk in hun leven en in hun 
gedachten. Via hen leren we tegelijk ook de levens 
van gewone Oudenaardisten kennen. Je krijgt de grote 
verhalen maar ook de pittige anekdotes in de rand. 

Versterkte stad, spookstad, industriestad, 
moderne stad

Gaandeweg zie je de stad groeien. Van een kleine 
handelsnederzetting in een Scheldebocht tot een rijk 
tapijtcentrum met wereldfaam. Van een versterkte stad 
die de aandacht van de Europese heersers trekt tot een 
spookstad op het eind van de Eerste Wereldoorlog. Van 
een opkomende industriestad eind negentiende eeuw 
tot een moderne stad, waarin de Scheldearmen zijn 
gedempt en autowegen de rol van de rivieren hebben 
overgenomen.

Afspraak met de geschiedenis

MOU is geen academische uiteenzetting maar een 
interactieve en multimediale impressie die je oog in oog 
doet staan met de keizers en de koningen, de dames en 
de heren en al die anonieme mensen die Oudenaarde 
eeuwenlang hebben gevormd tot wat de stad vandaag is 
en morgen zal worden. 
Je ziet ze bezig, je hoort ze. Je ruikt hun angsten. Je voelt 
hun overwinningen en hun pijn. 

Mou is de kelder van de oudenaardse geschiedenis. 
Figuurlijk maar ook letterlijk. het museum palmt de 
veertiende-eeuwse benedenlakenhalle in. 
hier liggen historische schatten en verhalen te rijpen tot 
wanneer ze worden gedegusteerd. 
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In deze brochure tonen we hoe we onze geschiedenis 
doorgaans vertellen aan kinderen uit het basisschool en 
leerlingen uit het secundair onderwijs. De thema’s die we 
aansnijden, de workshops en stadswandelingen die erop 
aansluiten. 

We kijken uit naar jouw voorstellen, vragen of suggesties 
want we spelen graag in op wat je in de klas hebt 
besproken. Ons aanbod kan bovendien aangevuld worden 
met activiteiten van andere aanbieders in de buurt. 

Reserveren is echter noodzakelijk zodat we alle 
voorzieningen kunnen treffen voor een comfortabel en 
boeiend bezoek.

We vertellen onze geschiedenis graag op maat

De geschiedenis van Oudenaarde herschrijven, daar doen we 
niet aan mee. In MOU serveren we onze grote histories en kleine 
anekdotes daarentegen wel met plezier op maat van ons publiek. 

 ›  In hapklare brokjes voor kinderen uit de lagere school.

›  Als gastronomische hoofdschotel voor fijnproevers uit het 
secundair onderwijs.

›  Als fastfood voor wie weinig tijd heeft omdat hij dringend aan de 
toekomst wil beginnen.

Maar ook:

›  als bittere pil, gecamoufleerd met zoetigheden.

›  op een manier dat het amper nog op geschiedenis lijkt maar 
eerder op een vak dat ze wel graag doen. Geïnteresseerd? 

bel of mail ons en we beantwoorden meteen al je vragen:

T  055 / 31 72 51
mou@oudenaarde.be
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Op stap met MOUse
museumbezoek – zoektocht – werkboekje

De geschiedenis van Oudenaarde is een komen en gaan 
van prinsen en prinsessen, keizers en koningen. Driehonderd 
jaar geleden sloop een kleine jongen het stadhuis binnen 
om al dat mooi volk te bekijken. Helaas werd hij door 
kasteelheer Jan van Pamel omgetoverd in een muis en 
dwaalt hij eeuwig rond in de 14de-eeuwse zalen. 

MOUse kent daardoor de geschiedenis van de stad tot 
in de details. Hij weet vooral de lekkerste stukjes te vinden 
voor kinderen. Hij heeft zijn kennis in een werkboekje 
verwerkt en stippelde ook een mysterieuze MOUse 
kofferzoektocht uit. Ideaal om kinderen spelenderwijs in de 
geschiedenis in te werken. 

››      Deze module bieden we ook aan als verjaardags-
feestje.

››     duur: 90 minuten

voor basisscholen Met koningen en keizers, prinsessen en ridders, 
spinnewielen en weefgetouwen.
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De verhalensprokkelaar
museumbezoek – voorwerpen met een verhaal – een eigen 
museum maken

We bewaren en verzamelen allemaal. De een melktandjes, de 
andere stickers of stenen die we gevonden hebben tijdens die 
avontuurlijke vakantie in de bergen. Bij elk voorwerp kunnen we een 
verhaal vertellen dat we alleen aan oma kwijt willen, want die luistert 
altijd zo aandachtig. Of aan heel de familie en bij uitbreiding ook aan 
iedereen op school? 

››   een museum, wat is dat eigenlijk? Dat is de vraag die ons tijdens 
deze module voor lagere schoolkinderen door het Mou leidt.      
nadien kunnen de kinderen hun eigen museum samenstellen.

››   duur: 90 minuten, gevolgd door een workshop van 30 minuten

Groentjes
museumbezoek – wat wil je later worden? 
– wandtapijten

We gaan allemaal naar school en later 
willen we allemaal tandarts, verpleegster, 
Bob De Bouwer, politieman of kleuterjuf 
worden. En weet je wat? Later zal blijken dat 
we misschien net dat ene beroep hebben 
geleerd dat we vandaag helemaal niet leuk 
vinden. 

›› duur: 120 minuten

››  na het museumbezoek kunnen de leerlingen 
hun eigen wandtapijt ontwerpen.

›› duur: 30 minuten

›› of een workshop weven volgen.
›› duur: 120 minuten

››  of meewerken aan het cradle to cradle-
project, in samenwerking met unicef en omer 
Wattez. De kinderen weven een tapijtje met 
recuperatiemateriaal. De werkstukjes worden 
nadien verkocht door unicef, ten voordele van 
drinkwaterprojecten in derdewereldlanden. 

De kinderen die 300 jaar geleden in Oudenaarde rondliepen, 
gingen niet naar school. De kans dat de jongens een ander 
beroep leerden dan dat van hun vader, was bijzonder klein. Veel 
kans dat ze in Oudenaarde wever van wandtapijten werden of 
ontwerper van kartons. Ze begonnen als groentje in de hoop dat 
ze ooit zo goed werden als hun papa. En de meisjes?

In het MOU bezoeken we ook de wandtapijtencollectie. Net als 
de handelaren die hier in de 16de eeuw rondliepen, bekijken we 
ze nauwkeurig. Kijk, groen is de kleur die meest voorkomt! 
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Tafeltje dek je!
museumbezoek – zilvercollectie – eten en drinken – tafelmanieren

Eten is van alle tijden, al stonden er in de 16de eeuw nog geen aardappelen op tafel. 
Kan je je voorstellen dat prinses Margaretha nooit frietjes heeft gegeten? Ze heeft ook 
nooit moeten niezen omdat haar mama te veel peper op haar biefstuk had gestrooid. 
Alhoewel, … haar papa was rijk genoeg om de eerste peperdure peper aan te kopen.

In de middeleeuwen stonden er bovendien geen kleurrijke bekers op tafel. Margaretha 
dronk uit kostbare, zilveren roemers die ze hier in Oudenaarde werden gemaakt. Hoog 
in het stadhuis wordt een groot deel van die zilverschat bewaard.

››   Tijdens het bezoek krijgen de kinderen allerlei 
doe-opdrachten. Ze malen koffie, moeten blind 
‘vreemde’ groenten herkennen,…

››  duur: 120 minuten
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voor secundair onderwijs
Alles wat leerlingen vandaag interesseert, bestond toen al. 
De gids laat zich tijdens het bezoek aan Mou leiden door 
het niveau van de leerlingen en hun interesses. Vooraf kan 
je afspreken of de nadruk moet gelegd worden op een 
bepaalde periode of een bepaald thema.

100 jaar Groote Oorlog
museumbezoek – oorlog en vrede – bouwkunde

Naar aanleiding van de herdenking van Wereldoorlog 
I zoomen we in op de oorlogen die Oudenaarde heeft 
doorstaan en de manier waarop ze zich daartegen 
verdedigde. De stad draagt de sporen van versterkte 
ridderkastelen en de vestingen die militaire ingenieurs 
hier liet optrekken. 

We maken een ommetje naar Tacambaro in Mexico. 
Tientallen Oudenaardse vrijwilligers stortten zich daar 
in 1865 in een avontuur om Charlotte, de dochter van 
onze koning Leopold I en haar gemaal Maximiliaan 
ter hulp te snellen. De gevolgen waren catastrofaal. 
Daarmee was de ellende niet ten einde want we blijven 
stilstaan bij wat de Wereldoorlogen met de stad hebben 
gedaan.

››   De leerlingen kunnen op het interactieve scherm hun 
eigen verdediging bouwen, al is hun budget beperkt en 
moeten ze rekening houden met de technische eisen 
die de lichtjes arrogante Vauban hen oplegt. 

››  duur: 120 minuten
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Stad aan de Schelde
museumbezoek – waterwegen – transport 

De Schelde loopt als een rode (natte) draad door 
de geschiedenis van Oudenaarde. De stroom is de 
baarmoeder van de stad, de handelsweg, de grens tussen 
het Ottoonse en Franse koninkrijk, de weg naar de wereld, 
de ideale verstopplaats voor koperen brouwketels, de plek 
om mensen in te dumpen die anders denken, de moeder 
van romantische gedachten en inspirerende plekjes voor 
kunstenaars… 

De Schelde tekende Oudenaarde met talrijke grachten en 
beken. Tot ze dichtslibden en de rivier in de jaren ’60 in een 
strak keurslijf werd gestopt. 

››  duur: 120 minuten

Oudenaarde in de 16de en de 17de eeuw
museumbezoek – de gouden eeuw – Keizer Karel – wandtapijten – 
godsdienstoorlogen - Adriaen brouwer

De 16de eeuw was voor Oudenaarde een gouden eeuw en niet 
alleen omdat Keizer Karel hier een scheve schaats reed, die de stad 
heeft gezegend met Margaretha van Parma. Door het succes van de 
wandtapijten bloeide de stad als nooit tevoren. Ze trok kunstenaars aan 
en duizenden noeste werkers en gelukszoekers. Zowat de hele bevolking 
verdiende zijn boterham in de tapijt-‘industrie’. De stad etaleerde zijn 
rijkdom in de bouw van een prachtig stadhuis. Alles was mogelijk. Tot de 
godsdienstoorlogen uitbraken. 

Tegen het einde van de eeuw loopt Oudenaarde leeg en is het niet veel 
meer dan een spookstad. Er zit niets anders op dan de draad terug op te 
nemen…

››  duur: 120 minuten



Komen eten!
museumbezoek – eetcultuur – zilversmeedkunst – bier

Oudenaarde is vandaag culinair ambassadeur van 
Vlaanderen Lekker Land. Eten en drinken wordt hier zeer 
ernstig genomen en dat is al eeuwen zo. Tijdens deze 
rondleiding leggen we de nadruk op wat de pot schafte 
in historisch Oudenaarde. Hebben ze hier altijd netjes 
met vork en mes gegeten? Was het voedsel goedkoop 
of peperduur? En wat wil dat dan precies zeggen, 
peperduur? 

En dan moeten we het uiteraard ook hebben over ons bier 
en de tientallen brouwerijen die hier gouden zaken hebben 
gedaan. En nog steeds doen.

››  duur: 120 minuten
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wandelingen
Alles wat je in het Mou beleeft, heeft sporen achtergelaten 
in de straten van de stad.

 

Monumentenwandeling
stadswandeling – stadhuis – boudewijntoren – sint-Walburga – 
begijnhof

Van aan het laatgotische stadhuis wandelen we met een 
ervaren gids langs de sporen van de tijd. De Boudewijntoren 
op de plek waar de stad duizend jaar geleden ontstond, 
de Sint-Walburgakerk, het begijnhof zijn sporen uit een ver 
verleden. 

››   De verhalen die eraan verbonden zijn, geven een beeld 
van hoe de mensen toen leefden en werkten.

››  duur: 120 minuten
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Van arbeiders en baronnen
stadswandeling – 19de eeuw – industriële revolutie – 
arbeiderswijken en herenhuizen

Toen in de 19de eeuw de vestingen rond de stad werden gesloopt, 
kwamen heel wat gronden braak te liggen. Maar niet voor lang. 
Nadat de stad decennialang was ingeslapen, had ze immers 
stilaan zin in een hergeboorte. Er moest een station gebouwd 
worden en de eerste grote fabrieken kwamen zich in de groeiende 
stad vestigen. In de Gevaertsdreef  verrees een heuse arbeiderswijk 
met woningen die voor die tijd heel wat comfort boden.

Op de verdwenen verdedigingsgordel van Vauban liet baron 
Liedts een prachtige tuin aanleggen. Vandaag hoeven we niet 
bang te zijn dat de baron ons wegjaagt want het is intussen 
eigendom van de stad. 

››  duur: 120 minuten

Pamele, een verhaal apart
stadswandeling – burchten en kastelen – kloosters en abdijen

Pamele, aan de rechteroever van de Schelde, is vandaag een deel 
van Oudenaarde. Tot op het einde van de 16de eeuw was het een 
zelfstandige stad met een eigen kerk. De Onze-Lieve-Vrouwkerk 
werd in 1234 gebouwd en spiegelt zich vandaag nog steeds in het 
Scheldewater. Mochten de stenen kunnen praten, dan zouden ze 
getuigen van zeer turbulente tijden. 

Vlakbij, waar nu de gevangenis staat, stond ooit het kasteel van 
Bourgondië van waar al eens priesters geboeid in de rivier werden 
gegooid. Op de rechteroever staan nog steeds religieuze gebouwen 
waar in de loop der eeuwen niet alleen het zielenheil van de 
godsvruchtige bevolking werd bewaakt.

››  duur: 120 min
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Educatieve natuurwandeling in ’t Spei
natuureducatie – natuur in de stad

‘t Spei is een gemengd loofbos van 3 ha. Sinds 1997 werd 
hier een natuureducatieve zone uitgebouwd met 38 
verschillende boomsoorten en 24 verschillende struiken. Het 
gebied ligt op een boogscheut van het centrum. Alleen 
wandelaars zijn hier toegelaten. Het is er bijgevolg een oase 
van rust en de ideale plek om het evenwicht tussen cultuur 
en natuur te herstellen.

››   In het gebied is bijzondere aandacht besteed aan kleine 
streekeigen landschapselementen met gemengde 
knotbomenrijen, kaphagen, gemengde hagen en ge-
mengde houtkanten. 

››   duur: 90 min (afhankelijk van het seizoen, geen wande-
lingen van december tot en met maart)

››  laarzen meebrengen !! 
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Openingsuren
  van 1 maart tot 30 september:

  • dinsdag tot zondag: 10 – 17.30 uur
  • gesloten op maandag  (behalve op feestdagen)    

  van 1 oktober  tot 28 februari:

  • dinsdag tot vrijdag: 10 – 17 uur
  • zaterdag en zondag: 14 – 17 uur
  • gesloten op maandag en feestdagen

praktische info
stadhuis
Markt  
9700 oudenaarde

T  055 / 31 72 51
mou@oudenaarde.be

www.mou-oudenaarde.be

Tarieven
  Scholen kunnen het museum enkel bezoeken met gids !
  Gids : 60€ ( max. 20 personen per gids)

  Toegangsprijs MOU met gids :
  Studenten tot en met 18 jaar betalen geen inkom
  Studenten ouder dan 18 jaar met studentenkaart betalen 1.5 €
  Leraren met lerarenkaart en begeleiders betalen geen inkom.

  Stadwandeling of natuurwandeling met gids : 60€
  Workshop : 60 € ( inclusief materiaal )

Met het openbaar vervoer
Oudenaarde ligt op de spoorlijnen Brussel - Kortrijk en 
Gent - Ronse. Het station ligt op 10 minuten wandelafstand 
van het stadhuis van Oudenaarde. 

MOU is een erkende ‘cultuurschakel’. Dat betekent dat 
klasgroepen (max. 30 leerlingen) het museum tijdens de 
daluren gratis met bus of tram kunnen bezoeken, binnen 
het regulier aanbod van De Lijn. 
Wil je als school ook gebruik maken van dit initiatief? 
Op www.cultuurkuur.be lees je er alles over. 

Geïnteresseerd? 

bel of mail ons zodat we je vragen kunnen 
beantwoorden of je reservatie kunnen regelen:

T  055 / 31 72 51

mou@oudenaarde.be

Met eigen (bus)vervoer
De bus mag stilstaan voor de ingang van het museum om 
de leerlingen te laten uitstappen.

Er is betalende parkeergelegenheid op de Markt, op het 
Minderbroedersplein en op Tacamboro.
Op De Ham, de Minderbroerderstraat en Achter de Wacht 
kan je gratis parkeren.

MOU is een knooppunt op het fietsnetwerk Vlaamse 
Ardennen. Aan het museum zijn enkele fietsstallingen 
voorzien. 




