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Inleiding 
 
 
Verrassend erfgoed. Meer dan een omweg waard.  
Deze slogan brengt vandaag veel mensen in verleiding tot een bezoek aan de Stedelijke Musea van 
Sint-Niklaas. 
 
De opmerkelijke kunstcollectie in de monumentale Salons voor Schone Kunsten en de topstukken in het 
Mercatormuseum zijn al jaren een gekende vaste waarde in het erfgoedlandschap.  
De educatieve werking werd uitgebouwd tot één van de meest actieve en creatieve van de middelgrote 
musea in Vlaanderen. 
Voor het overige waren er op die andere museumsite Zwijgershoek enkele waardevolle, maar 
gefragmenteerde collecties, gepresenteerd in een verwaarloosd fabrieksgebouw. 
Dat was de situatie bij de aanvang van het nieuwe millennium. 
 
Wie vandaag de musea in Sint-Niklaas bezoekt, merkt onmiddellijk dat er de voorbije zes jaar een 
enorme weg is afgelegd. 
De site Zwijgershoek onderging een complete metamorfose.  
Na jaren van twijfels over de (toch wel substantiële) investering en de concrete museale invulling, kreeg 
het nieuwe erfgoedproject groen licht. 
En het resultaat mag gezien worden: de ingrijpend verbouwde fabriekshal biedt onderdak aan het 
nagelnieuwe cultuurhistorische museum SteM Zwijgershoek. 
De concentratie van zoveel waardevolle historische objecten op één plaats, de wetenschappelijke 
onderbouw en interactiviteit van de presentatie, maar ook de rust die het strak gedesignde interieur 
uitstraalt, maken van elk eerste (en herhaal)bezoek een boeiende ervaring. 
Een museum waar men wellicht niet het vermoeden van had het uitgerekend in Sint-Niklaas te 
ontdekken. 
 
Het nieuwe SteM heeft van de Sint-Niklase musea in 2008 een volwaardige regionale erfgoedspeler 
gemaakt.  
Als ‘etalage’ van de geschiedenis is het SteM zonder meer het levend geheugen van de stad en de 
streek geworden. 
 
In deze nieuwe infrastructuur kunnen voortaan ook de niet-publieksgerichte museale basisfuncties op 
een professionele manier worden beoefend. 
Voor de nieuwe museale presentatie in het SteM werden honderden voorwerpen aan de collectie 
toegevoegd, zorgvuldig gerestaureerd en grondig bestudeerd.  
En dit kon alleen dankzij de inzet van twee regionale erfgoedpartners: de Koninklijke Oudheidkundige 
Kring van het Land van Waas (KOKW) en de Archeologische Dienst Waasland (ADW). 
Verder hebben de Stedelijke Musea zich de afgelopen jaren ontpopt tot een pionier in het 
inventariseren van objecten op het Adlib-systeem, het software-platform dat wordt aangeboden door de 
provincie Oost-Vlaanderen. 
De twee moderne ruim gedimensioneerde depots voldoen ruimschoots aan de noden en wensen van 
het provinciaal depotplan. 
En via een uitgekiende doelgroepenstrategie bereiken de Stedelijke Musea meer en meer een divers 
publiek uit de regio Waasland, maar ook uit andere regio’s. 
 
Het proces van verandering wordt in de beleidsperiode 2009-2014 op een consequente manier 
verdergezet. 
 
Dit beleidsplan 2009-2014 van de Stedelijke Musea Sint-Niklaas wordt ingediend bij het 
provinciebestuur Oost-Vlaanderen. 
Met dit document doen de Stedelijke Musea, in bezit van het kwaliteitslabel van collectiebeherende 
cultureel-erfgoedinstelling, een aanvraag om ingedeeld te worden bij het regionale niveau. 
Op basis van het Actieplan 2010 wordt een werkingssubsidie aangevraagd. 
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Het tweede deel van dit plan omvat een stand van zaken: een zorgvuldige (maar beschrijvende) 
analyse van de musea in hun habitat, de huidige werking, de infrastructuur en het management. 
De volgende delen bevatten de missie, visie, doelstellingen en de meerjarenplanning. 
Deze realistische planning verhult de ambitie niet om de Stedelijke Musea Sint-Niklaas nog prominenter 
op de erfgoedkaart van het Waasland te plaatsen. 
Zwakke punten worden verder weggewerkt. 
De materiële toestand van de verzamelingen wordt met de best beschikbare technieken op een 
aanvaardbaar peil gehouden. 
De inventarisatie van bepaalde collecties wordt bewust verdergezet in functie van een actief 
tentoonstellingsbeleid. 
En elk jaar opnieuw levert de museumploeg de inspanning om met een gevarieerd programma van 
lezingen en evenementen de collecties in een ander daglicht te stellen. 
 
De kernbegrippen waar dit beleidsplan op steunt, zijn: ‘analyse’, ‘kwaliteit’, ‘samenwerking’, ‘draagvlak’, 
‘doelgroepgerichtheid’ en ‘vernieuwing’.  
 
Ook de bijlagen vervullen een essentiële functie in dit beleidsplan. 
Met zorg werd een gedetailleerd collectieplan ontwikkeld, dat voor het eerst duidelijk de richting 
aangeeft waarin de verzamelingen zullen evolueren. 
Een concreet restauratieplan, een doelgroepgericht communicatieplan en een interne SWOT-analyse 
geven nog meer inzicht in de complexe museale context. 
 
Dit beleidsplan is geen eindpunt.  
Als basisdocument zal het een nieuw denkproces op gang brengen bij al wie een hart heeft voor de 
Sint-Niklase musea: het stadsbestuur, de museumstaf, de partners, de geëngageerde leden van de 
diverse adviesorganen,… 
Voor de beleidsperiode 2015-2020 gaan er al stemmen op voor de oprichting van een grafisch centrum, 
voor de restauratie van de 2e en 3e verdieping van de Salons voor Schone Kunsten,…. Ook andere 
vernieuwende initiatieven zullen hun plaats krijgen: de musea groeien immers mee met hun tijd.  
 
Het realiseren van dit plan brengt veel werk op de plank.  
Voor de museumploeg en de partners. 
Er zullen problemen moeten aangepakt worden, knopen ontward en grenzen afgetast. 
Maar de focus blijft onveranderd:  
In 2014 willen wij een integraal, hoogwaardig en bezoekersgericht museumproduct aanbieden, dat zijn 
verdiende plaats heeft afgedwongen op een concurrentiële vrijetijdsmarkt. 
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Deel 1. Proces van beleidsplanning 
 
 

1.1. Voorbereiding beleidsplanning 
 
 
 
Interne doorlichting Stedelijke Musea 2004 
 
Beleidsnota Stedelijke Musea Sint-Niklaas 2001-2006 
 
Witboek stad Sint-Niklaas legislatuur 2007-2012 
Het Witboek kondigt een ‘grote doorbraak van cultuur’ aan en bestempelt het nieuw te bouwen 
museum SteM Zwijgershoek als de motor van toekomstige museale ontwikkeling. 
 
Strategisch plan stad Sint-Niklaas 2007-2012 
Het Witboek wordt omgezet in concrete beleidsdoelstellingen. Voor elke basisfunctie van de musea 
worden beleidsdoelen en acties geformuleerd die in voorliggend beleidsplan 2009-2014 worden 
overgenomen (en reeds deels gerealiseerd zijn). 
 
Cultuurbeleidsplan stad Sint-Niklaas 2008-2013 
In het Cultuurbeleidsplan worden 13 concrete doelstellingen rond de museumwerking geformuleerd die 
in voorliggend beleidsplan 2009-2014 worden overgenomen (en reeds deels gerealiseerd zijn). 
 
Beleidsplan Erfgoedcel Waasland 2009-2014 
De problematiek van de Stedelijke Musea Sint-Niklaas wordt gesitueerd in het analytisch gedeelte, het 
WODE-onderzoek over de collecties en onrechtstreeks in de SWOT-analyse. 
 
Aanvraag tot het verkrijgen van het kwaliteitslabel als collectiebeherende cultureel-erfgoedinstelling 
januari 2009 
Het uitgebreide aanvraagformulier met beschrijving van de volledige werking werd ingediend op 13 
januari 2009. 
 
Visitatiecommissie Vlaamse Gemeenschap Kunst en Erfgoed 11 mei 2009  
De visitatiecommissie had een gesprek met de museumstaf en bezocht alle sites. 
Op 23 oktober heeft de minister haar beslissing nog niet meegedeeld. 
 
 

1.2. Beleidsplanningsproces 
 
1.2.1. Museumstaf en experts 
 
Volgend traject werd afgelegd in functie van de aanvraag van het kwaliteitslabel en de opmaak van het 
beleidsplan: 
 
Werkoverleg 11 december 2008: interne taakverdeling voor aanvraag kwaliteitslabel 
 
Werkoverleg 9 oktober 2009: interne taakverdeling beleidsplanning museumstaf 
 
Werkoverleg 20 oktober 2009: evaluatie strategische en operationele doelstellingen + bespreking 
collectiebeleid 
 
Werkoverleg 21 oktober 2009: vervolg bespreking collectie- en registratiebeleid 
 
Werkoverleg 27 oktober 2009: bespreking eerste versie van beleidsplan met Ode De Zutter (coördinator 
Erfgoedcel Waasland) en Ronny De Mulder (cultuurbeleidscoördinator Stad Sint-Niklaas) 
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Werkoverleg 29 oktober 2009: bespreking eerste versie van beleidsplan met Anneke Lippens 
(museumconsulente) 
 
Werkoverleg 30 oktober 2009: bespreking eerste versie van beleidsplan met Irida Verellen 
(departementschef cultuur) en Lieve Van Daele (schepen van cultuur) 
 
Een eerste versie van het document wordt ook ter advies bezorgd aan de partners Archeologische 
Dienst Waasland (ADW) en Koninklijke Oudheidkundige Kring (KOKW). 
 
 

1.2.2. Adviezen 
 
28 oktober 2009: advies van bestuurders vzw Breimuseum over basisfuncties aangaande de collectie 
van het brei-atelier 
 
28 oktober 2009: advies van leden van de Adviesraad Grafiek over basisfuncties aangaande de collectie 
grafiek en exlibris 
 
10 november 2009: advies van de Cultuurraad over het gehele beleidsplan, deeladviezen van de secties 
Erfgoed en Beeldende Kunsten van de Cultuurraad 
 
16 november 2009: advies Gemeenteraadscommissie cultuur 
 
 

1.2.3. Goedkeuring 
 
9 november 2009: kennisname en goedkeuring beleidsplan door het college van Burgemeester en 
Schepenen van de stad Sint-Niklaas 
 
 
27 november 2009: goedkeuring beleidsplan door de gemeenteraad van de stad Sint-Niklaas 
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Deel 2: Analyse 
 
2.1. Interne analyse 
 
2.1.1. Korte historiek van het museum en van de museumcollectie 

 
De Stedelijke Musea van Sint-Niklaas, opgericht in 1913, spitsen zich toe op drie deelgebieden van het 
cultureel erfgoed: beeldende kunsten (schilderkunst en (klein)grafiek), cartografie en 
cultuurgeschiedenis. 
Door middel van het verzamelen, behoud en beheer, wetenschappelijk onderzoek en publieke 
ontsluiting, willen de musea dit roerend kunsthistorisch en historisch erfgoed voor de toekomst 
vrijwaren. 
De verschillende deelcollecties worden voor het publiek ontsloten op een netwerk van drie sites die op 
korte afstand van elkaar liggen midden in het stadscentrum. 
 
 

2.1.1.1. Complex Zamanstraat: Huis Janssens en Mercatormuseum: 
 
Het Huis Janssens, gelegen in de Zamanstraat 49, is de thuisbasis van de Koninklijke Oudheidkundige 
Kring van het Land van Waas (KOKW) en herbergde de eerste museumcollecties. 
 
Het Mercatormuseum, dat later in de tuin werd gebouwd, geeft onderdak aan het rijke cartografisch 
erfgoed. 

• aankoop Huis Janssens door het stadsbestuur Sint-Niklaas in 1903 
• onderbrengen verzamelingen van KOKW in Huis Janssens in 1911 met opening van het 

eerste ‘stedelijk’ museum in 1913 
• openstellen Mercatorzaal na overeenkomst tussen KOKW en stadsbestuur in 1962 
• opening zaal Boudelo in 1981 
• renovatie en educatief aangepaste vormgeving voor volwaardig Mercatormuseum in 1994 
• uitbouw afdeling Moderne Cartografie i.s.m. NGI in 1996 

 
 

2.1.1.2. Salons voor Schone Kunsten 
 
De topstukken van de collectie schilderkunst worden gepresenteerd in de Salons voor Schone Kunsten, 
Stationsstraat 85. 

• aankoop huis Meert door stadsbestuur Sint-Niklaas in 1984 
• publieke openstelling als ‘Salons voor Schone Kunsten’ in 1988 

 
 

2.1.1.3. Museumcomplex Zwijgershoek 
 

De museumfuncties ‘verzamelen’, ‘behouden en beheren’ en ‘ wetenschappelijk onderzoeken’ worden 
centraal uitgeoefend op de site Zwijgershoek 14, die uitgerust is met moderne ateliers en depots. Ook 
de museumadministratie is gevestigd op de site Zwijgershoek. In het complex bevinden zich het nieuwe 
cultuurhistorisch museum SteM en het Internationaal Exlibriscentrum. 

• aankoop voormalig fabriekscomplex door stadsbestuur in 1971 
• opening Internationaal Exlibriscentrum in 1975 
• opening zaal Van Muziekdoos tot Grammofoon in 1979 
• opening zaal Barbierama in 1985 
• opening nieuwe Boudelozaal  in 1991 
• opening nieuwe inkomhal met centrale balie in 1992 
• opening totaal vernieuwde museumsite in 2008 
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2.1.2. Beschrijving van de huidige werking (4 functies) 
 
2.1.2.1. De verzamelfunctie 
 
De voornaamste doelstelling van het huidig collectiebeleid van de Stedelijke Musea van Sint-Niklaas 
bestaat erin om een goed doordacht verwervingsbeleid te voeren dat, waar nodig, lacunes in sommige 
collecties kan opvullen en het verzamelbeleid strikter moet afbakenen. Dit beleid zet zich af tegen de 
algemene mentaliteit van het verleden waarbij verzameld werd om te verzamelen. Er wordt vandaag 
rekening gehouden met een aantal criteria zoals de positie ten opzichte van musea met vergelijkbare 
collecties, de regionale rol van de Sint-Niklase musea, in relatie tot en in overleg met andere musea in 
het Waasland, en de functie van een nieuw object in de collectie (aanvulling, versterking, uniciteit, 
exemplarische functie, enz.).  
Andere criteria voor verwerving zijn de waarde van een object (artistieke of (cultuur)historische waarde, 
herkomst (pedigree), datering, signatuur,…), de prijs van het object en de toestand (goed 
geconserveerd, aan behandeling toe, aan restauratie toe,…). 
Ook ligt er voldoende nadruk op de verwervingsprocedure: de situering van het voorwerp wordt onder 
de loep genomen, de prijs wordt grondig afgewogen en het advies van een commissie van experts en 
de sectie ‘beeldende kunsten’ van de Cultuurraad wordt, zoveel als mogelijk, gerespecteerd en gevolgd. 

Tot 2009 situeren de voornaamste prioriteiten op vlak van verwerving zich op: 
- beeldende kunsten: aankoop naar aanleiding van een tijdelijke tentoonstelling, aanvulling 

collectie 19de eeuwse schilderkunst, aankoop van representatief werk van regionale 
kunstenaars, kunstenaars die een band met de stad hebben of aan de Stedelijke Academie 
hebben gestudeerd, (jonge) Vlaamse grafici,… 

- cartografische collectie: aankoop van ontbrekende kaarten, atlassen, globes als er zich een 
(financieel haalbare) opportuniteit op veiling of antiquariaat voordoet. 

- cultuurgeschiedenis: in bruikleen nemen van archeologische objecten uit de regio door 
intensieve samenwerking met de Archeologische Dienst Waasland en de Koninklijke 
Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, aanvaarding van schenkingen voor de collectie 
lichaamsverzorging voor zover de voorwerpen een lacune in de verzameling invullen, selectief 
inspelen op het ruime aanbod industrieel erfgoed van de breigoedsector door de teloorgang van 
deze industrietak in de regio. 

- Het afstotingsbeleid van de Stedelijke Musea van Sint-Niklaas omvat vandaag enkel het 
industrieel erfgoed, namelijk de uitgebreide verzameling breimachines, afkomstig van diverse 
bedrijven uit de regio. Het college van Burgemeester en Schepenen besliste in 2006 om de 
verzameling breimachines niet verder uit te breiden in aantal. 

 
De doelstellingen en prioriteiten op verzamelgebied, zoals hierboven samengevat, zijn een weergave 
van de situatie tot 2009. 
Vanaf 2010 treedt een nieuw collectieplan in werking (strategische doelstelling 1 en 
bijlage 7.1.). 
 
 
Genotsrecht van de collecties: 
 

1. collectie historisch cartografisch erfgoed in het Mercatormuseum: langdurige bruikleen van de 
Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (contract sinds 1962) 

2. collectie moderne cartografie in het Mercatormuseum: langdurige bruikleen bij het Nationaal 
Geografisch Instituut, aangevuld met schenkingen van bedrijven 

3. collectie Stedelijk Kunstpatrimonium (schilderkunst en grafiek): eigen bezit (verwerving via 
aankoop, schenking (Mathys-Vanneste, Albert, Gaudaen,…) of legaat (Verstraeten)), en enkele 
bruiklenen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

4. collectie Internationaal Exlibriscentrum (kleingrafiek en gelegenheidsgrafiek): eigen bezit 
(verwerving via aankoop, schenking of inzendingen op wedstrijden) 

5. collectie industrieel erfgoed in het brei-atelier in SteM Zwijgershoek: eigen bezit (verwerving via 
aankoop of schenking) 
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6. archeologische collectie van de vroegere Boudelo-abdij (Klein-Sinaai) in de verhaallijn ‘mens en 

materie’ in SteM Zwijgershoek: eigen bezit (verwerving via overdracht door het Verbond voor 
Oudheidkundig Bodemonderzoek Oost-Vlaanderen) 

7. collectie regionale archeologische objecten in de verhaallijn ‘mens en materie’ in SteM 
Zwijgershoek: eigendom van de A.D.W., geëxposeerd en verzekerd door het Stadsbestuur 

8. collectie lichaamsverzorging in de verhaallijn ‘mens en lichaam’ (vroegere verzameling 
Barbierama) in SteM Zwijgershoek: eigen bezit (verwerving via aankoop) 

9. een reeks voorwerpen en documenten in de verhaallijn ‘mens en machine’ in SteM 
Zwijgershoek: langdurige bruiklenen van diverse instellingen en particulieren 

 
 

2.1.2.2. De behoud- en beheerfunctie 
 
Basisregistratie 
 
De registratie van objecten gebeurt in Adlib, software voor registratie van museumobjecten. Het 
netwerk ‘Musea Oost-Vlaanderen in evolutie (MovE)’ registreert zijn collecties via dit softwareplatform 
wat resulteert in een centrale objectencatalogus op het internet (www.museuminzicht.be). Wij maken 
van bij aanvang al deel uit van dit netwerk. (voor informatie over de registratie zie: 2.1.2.3. 
Wetenschappelijke functie) 
 
 
Restauraties en restauratieplan 
 
Elk jaar is er een budget beschikbaar voor restauratie en conservatie (15.000 € op begroting 2009). 
Voor de realisatie van SteM Zwijgershoek werden systematisch textiele en archeologische objecten door 
professionele restaurateurs behandeld. 
Vanaf 2010 treedt er een nieuw restauratieplan voor het Stedelijk Kunstpatrimonium in werking. 
(bijlage 7.2.) 
 
 
Controle licht- en temperatuurbeheersing:  
 
Er zijn drie mobiele humbugs beschikbaar die worden ingezet in de verschillende afdelingen en de 
meetresultaten worden omgezet in tabellen. 

• In de Salons voor Schone Kunsten : geen licht- en temperatuursbeheersing mogelijk (aard 
van het gebouw), echter dagelijks manuele notitie temperatuur en luchtvochtigheid; in 
2009: plaatsing UV-folie voor de ramen. 

• In het Mercatormuseum: systeem van klimaatbeheersing. Dagelijkse manuele notitie 
temperatuur en luchtvochtigheid. Regelmatige lichtmetercontrole bij het fragiele papieren 
erfgoed. 

• In SteM Zwijgershoek: specifieke klimaatbeheersing in een aantal vitrines. De metalen 
voorwerpen van de afdeling archeologie worden getoond in hoogwaardige klimaatvitrines 
van de firma Rothstein Vitrinen (licht en RH worden gereguleerd). UV-filters tussen 
lichtbron en kast in de vitrines. Elke lichtmodule van het nieuwe verlichtingssysteem in de 
permanente opstelling (Zumtobel Lighting) is individueel dimbaar, en werd bij installatie op 
maat van de verlichte objecten ingesteld. UV-werende folie bij de glazen daken. De 
verwarmingsinstallatie zorgt voor een constante temperatuur in de expositieruimtes, 
ateliers en depots (nacht 16°; dag 19°).  

• In de depots: extra binnenmuren tegen de buitenmuren opgetrokken om condensvocht te 
vermijden. 
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Calamiteitenplan 
 
Bij calamiteiten worden de regels toegepast die beschreven staan in het Suppoostenhandboek, een 
uitgave van het provinciebestuur Antwerpen. Bij elke museumbalie ligt een kopie van de noodprocedure 
op een vaste plaats. Elke museumafdeling heeft voldoende noodsignalisatie en –bewegwijzering, 
brandblussers, brandhaspels, pictogrammen en evacuatieplannen. Alle suppoosten hebben een interne 
opleiding veiligheid gekregen.  
 
 
Beveiliging 
 

- Mechanische beveiliging:  
In 2006: in alle museumsites gebeurde een techno-preventieve analyse van de politie. Bij nieuwbouw 
en renovatie: gebruik inbraakveilige deuren, ramen en scharnieren.  
 

- Elektronische beveiliging:  
In alle gebouwen bevindt zich een inbraakalarmsysteem (museumbeveiliging niveau 2 met deur- en 
raamcontacten, infrarood bewegingsmelders en een centrale meldkamer) en een branddetectiesysteem 
(door BVVO-erkend installateur). Alleen daartoe bevoegde personen kunnen beveiligde zones aan- en 
uitzetten met een individuele (traceerbare) code. Bij inbraakalarm: automatische telefonische 
doormelding naar de conciërges en twee stafleden. Na controle ter plaatse wordt eventueel de politie 
verwittigd. Bij brandalarm wordt de brandweer automatisch verwittigd. Ook hier: telefonische 
doormelding naar de conciërges en twee stafleden. De alarminstallaties worden tweemaandelijks 
getest. Zowel in de Salons voor Schone Kunsten (bijna alle zones) en in SteM Zwijgershoek (9 camera’s 
in 3 zones met een totaaloppervlakte van +/-1.050 m²) werden bewakingscamera’s geïnstalleerd. Het 
controledisplay bevindt zich bij de museumbalies. De opnames worden 14 dagen bewaard op een 
digitale recorder. Bij consultatie van camerabeelden wordt een strikte procedure toegepast (toepassing 
Wet op de Privacy van 1991).  
De breimachines worden elektronisch en mechanisch beveiligd, zodat bezoekers ze niet zelf kunnen 
activeren. In overleg met de Dienst Preventie van de stad: machines worden enkel in het bijzijn van de 
collectieverantwoordelijke of een daartoe opgeleide vrijwilliger geactiveerd, en het publiek wordt 
uitdrukkelijk gevraagd minstens een meter afstand te houden van draaiende onderdelen (hiertoe werd 
bij de opstelling voldoende ruimte gecreëerd rond de machines). 
 

- Organisatorische beveiliging:  
Toepassing sleutelbeheerplan.  Het sleutelplan van het nieuwe museum SteM Zwijgershoek omvat 
slechts 3 (hiërarchisch ingedeelde) zones (zone 3: publieke zone; zone 2: personeelszone; zone 1: 
gesloten depot). Alleen drie bevoegde stafleden en de beide conciërges beschikken over een sleutel die 
toegang geeft tot zone 1 (en alle andere zones). Jaarlijkse evacuatieoefening. Bij grote evenementen 
en tentoonstellingen wordt vóór de opening een ad hoc veiligheidsrondgang georganiseerd. Bij het 
openen en sluiten doen de suppoosten een controlerondgang door alle zones van het gebouw. 
Kasontvangsten: dagelijkse ophaling en bewaring in brandkast. Samen met de dienst Personeel wordt 
onderzocht hoe de onthaalmedewerkers in de periode 2009-2010 kunnen worden opgeleid  tot 
bewakingsagent-erfgoedbewaker, dit om te voldoen aan de voorwaarden van de Bewakingswet (Wet 
Tobback). 
 
 
Preventieve conservatie 
 
Bij de aankoop van 83 vitrines om archeologische voorwerpen te presenteren, werd nog verder gegaan 
dan de strenge normen die de producent Rothstein Vitrinen hanteert. De standaard textielbekleding van 
ruggen en vloerpanelen van vitrines werd vervangen door een bekleding in katoen die gegarandeerd 
zuurvrij werd behandeld. De meeste kleine metalen objecten in de klimaatvitrines prijken op (inerte) 
plexi displays. Voor de bouw van 43 maatwerkkasten en sokkels door de eigen stadsdiensten werden 
enkel museumvriendelijke materialen aangewend: zuurvrije MDF behandeld met formaldehydevrije 
verven. Ook voor de uitbouw van de beide depots werd geïnvesteerd in nieuwe opslagmaterialen: twee 
milieukasten voor de bewaring van brandbare materialen, ettelijke m² museumwaardige  
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schilderijenrasters, schilderijenrekken in het gesloten depot… In het Internationaal Exlibriscentrum 
wordt voor de papieren collectie enkel en alleen nog gewerkt met zuurvrije dragers, leggers en 
cassettes. 2.000 bladen grote grafiek worden in plankasten bewaard. Deze verzameling wordt slechts 
zeer sporadisch geëxposeerd en aan het licht blootgesteld. Bij consultatie van de werken worden 
medewerkers en bezoekers verplicht om katoenen handschoenen te dragen.  
 
 

2.1.2.3. De wetenschappelijke functie 
 

Inventaris 

 
Het museum gebruikt een geautomatiseerd collectieregistratiesysteem Adlib, voor alle collecties behalve 
het erfgoed van de breigoedsector. In Adlib worden bovenop de basisregistratie regelmatig de volgende 
velden ingevuld of toegevoegd: fotoreproductie, periode, iconografie (volgens Iconclass), associaties, 
documentatie, tentoonstellingen, bruikleen. Deze informatie kan door de museumbezoekers ook 
geraadpleegd worden op een computer in het infopunt en in het publiek depot. 

 

1. collectie kleingrafiek Internationaal Exlibriscentrum: ca. 10 % geregistreerd (16.546 van ca. 
160.000 objecten) 

2. collectie archeologisch erfgoed van de Boudelo-abdij: 175 voorwerpen geregistreerd, verdere 
registratie opgenomen in planning 2009-2010. 

3. collectie archeologisch erfgoed in verhaallijn ‘mens en materie’ in SteM Zwijgershoek: volledige 
papieren inventarisatie (inclusief restauratiedossiers) door Archeologische Dienst Waasland 

4. collectie cartografisch erfgoed Mercatormuseum: 100 % geregistreerd (179 voorwerpen) 
5. collectie lichaamsverzorging in de verhaallijn ‘mens en lichaam’ in SteM Zwijgershoek (vroegere 

Barbierama-verzameling): 85 % geregistreerd (2.718 voorwerpen reeds geregistreerd) 
6. collectie industrieel erfgoed van de breigoedsector: 80 % geregistreerd 
7. collectie Stedelijk Kunstpatrimonium: 100 % geregistreerd (3.303 objecten) 
 
 
Wetenschappelijk onderzoek 
 
- De talrijke bijdragen van de museumstaf in de Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring 

van het Land van Waas. 
- De publicatie (na onderzoek) van de catalogus Stedelijk Kunstbezit (1988) 
- De uitgave van het naslagwerk Van Mercator tot computerkaart, een geschiedenis van de 

cartografie. Stad Sint-Niklaas, uitgegeven bij Brepols Turnhout in 2001. Een samenwerking met 
verschillende universiteiten. 

- Een 2 jaar durend onderzoek (2006-2008) van de collectie lichaamsverzorging dat resulteerde in de 
opstelling in SteM Zwijgershoek verhaallijn ‘mens en lichaam’. 

- Een 2 jaar durend onderzoek (2006-2008) van de geschiedenis van het Waasland dat resulteerde in 
de opstelling in SteM Zwijgershoek ‘mens en machine’. 

- Een 2 jaar durend onderzoek (2006-2008) van de collectie archeologisch erfgoed  van het Waasland 
dat resulteerde in de opstelling in SteM Zwijgershoek ‘mens en materie’. 

- Onderzoek van de textielgeschiedenis van de stad Sint-Niklaas (archieven breifabrikanten, 
verzamelen van immaterieel erfgoed (getuigenissen) van personen die in de sector gewerkt 
hebben) dat resulteerde in de opstelling in het brei-atelier van SteM Zwijgershoek en de uitbouw 
van een GIS-systeem op een aanraakscherm in de permanente opstelling. 

- Onderzoek naar de koopkracht van de vroege 19de eeuw tot vandaag in samenwerking met Prof. 
Dr. Peter Scholliers (VUB) en Prof. Dr. Isabel Devos (U. Gent). Dit onderzoek resulteert in een 
interactieve opstelling met geprogrammeerde elektronische weegschaal in SteM Zwijgershoek. 

- Onderzoek door een kunsthistorica (op vrijwillige basis) van de schenking Mathys – Vanneste uit 
het Stedelijk Kunstpatrimonium (archief, eigendomsgeschiedenis schilderijen). Nog geen publiek 
gemaakte resultaten. 

- De studie van de verzameling cartografisch erfgoed in het Mercatormuseum gebeurt door de 
KOKW, de eigenaar van de collectie. Resultaten worden gepubliceerd in hun Annalen. 



Stedelijke Musea Sint-Niklaas: Beleidsplan 2009-2014 
 

15 

 
- Collectie archeologisch erfgoed van de Boudelo-abdij:  publicatie in Novii Monasterii, vol 6, 2007, 

het jaarboek van het Abdijmuseum Ten Duinen 1138. Het intensief onderzoek van de heer Vincent 
Debonne resulteerde in een artikel met de titel ‘Bakstenen en profielbakstenen uit de 
Cisterciënzerabdij van Boudelo’ in het tijdschrift van het Vlaams Instituut van het Onroerend 
Erfgoed (2008).  

- Voor het Internationaal Exlibriscentrum vond een uitgebreid onderzoek plaats door Tony Oost 
wat resulteerde in een aantal lezingen en publicaties waaronder “Dit is mijn boek! Een vernieuwende 
kijk op het exlibris in België en Nederland”, 2006, een editie van het Kunsttijdschrift Vlaanderen. De 
museumstaf publiceert op regelmatige basis artikels in het tijdschrift ‘Boekmerk’ van Graphia, de 
vereniging van exlibriskunstenaars en –verzamelaars. 
- In het kader van het beleidsplan 2009-2014 voor de Erfgoedconvenant van het Land van Waas 
werd er een wetenschappelijk onderzoek opgestart van de deelcollecties erfgoed van het Land van 
Waas. Twee onafhankelijke onderzoekers, Iris Steen en Patrick Van den Nieuwenhof kregen de 
opdracht om de collecties roerend erfgoed in de regio in kaart te brengen. De beschrijving van de 
collectie van de Stedelijke Musea Sint-Niklaas komt uitgebreid aan bod in de onderzoeksresultaten. 
De conclusies en aanbevelingen werden gepubliceerd in het beleidsplan. 

 
 

2.1.2.4. De publieksgerichte functie 
 
2.1.2.4.1. Presentatie van de collecties 
 
SteM Zwijgershoek 
 
Op een oppervlakte van meer dan 2.000 m² maakt de bezoeker kennis met een interactieve 
presentatie, die aan de hand van een uitgelezen selectie aan voorwerpen en documenten de rijke 
geschiedenis van het Waasland vertelt. De mens staat centraal: zijn stem neemt de bezoeker mee op 
een driedelig traject doorheen de tijd, van de prehistorie tot de 21ste eeuw. 
 
- Permanente presentatie: drie verhaallijnen die in elkaar vloeien, aangevuld met brei-atelier en semi-

publiek depot: ‘mens en materie’: archeologische vondsten prehistorie tot 18de eeuw, ‘mens en 
machine’: overgang landbouweconomie naar industriële economie ( 18de-20ste eeuw) , ‘mens en 
lichaam’: volksgeneeskunde, volksdevotie en lichaamsverzorging (19de eeuw tot vandaag) 

- Brei-atelier: overzicht van de evolutie van het machinaal breien met voorbeelden van historisch en 
technisch breiwerk en breimode uit de 20ste eeuw. Ook interactieve educatieve opstelling over de 
grondstoffen gebruikt in de breinijverheid.  

- Publiek depot: geeft bezoekers de kans om een groot deel van de reserves te bekijken. Met de 
aanwezige computer krijgt men toegang tot de museumdatabank.  

- Voor de visuele tekstpresentatie werden de richtlijnen van de theoretische publicaties over dit 
onderwerp gevolgd. De grafische vormgeving van teksten: door Luc Lievens, die gelijkaardige 
opdrachten heeft uitgevoerd in de provinciale musea van Velzeke en Ename en het Legermuseum 
te Brussel. De visuele tekstpresentatie: op 4 niveau’s: A-teksten schetsen de algemene (historische) 
contexten, B-teksten geven uitleg over een bepaalde techniek, vindplaats,…, en op C-teksten vindt 
de bezoeker alle objectinformatie terug. Een vierde tekstniveau is een museumwegwijzer, een 
handige brochure met grondplannen en info over de belangrijkste objecten. (in uitvoering in 2010).  

- Er is geen opgelegd museumparcours. 
- In dit nieuwe museum worden alle zintuigen aangesproken: 

Voelen en kijken: Er zijn edusokkels en mobiele educars, gericht naar kinderen met replica, 
kledingstukken, educatieve voorwerpen, teksten , fotoreproducties,… 
Luisteren: Aan vier luisterzuilen op verschillende plaatsen in het museum kan men verhalen 
beluisteren van onder meer heiligen die vertellen over hun rol als geneesheilige, arbeid(st)ers die 
vertellen over hun werk in de breigoednijverheid,… 
Luisteren en kijken: Op drie plaatsen is er filmmateriaal: originele archiefbeelden gecombineerd met 
actuele reportages belichten de Grote Markt als evenementenplein, historische feiten uit de periode 
1870 – 1880 zijn samengebracht in een wervelend nieuwsoverzicht, een documentaire schetst meer 
dan 100 jaar evolutie in het productieproces van de breigoednijverheid. 
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Ruiken: de geur van olie in de fabriek komt de bezoeker tegemoet bij het betreden van het brei-
atelier, in de verhaallijn ‘mens en lichaam’ is er een geurpunt met eau de cologne. 
Smaken: proeven van de keuken van de Romeinen of de Cisterciënzers kan tijdens de activiteiten in 
het jaarprogramma. 

- De bezoeker wordt op diverse plaatsen uitgenodigd om iets te doen. Er wordt gedoseerd 
omgesprongen met nieuwe media: een digitale weegschaal met info over munten en koopkracht,  
een GIS-toepassing over textielnijverheid van Sint-Niklaas op een PC met aanraakscherm, een 
aanraakscherm over geneeskunde, kruidengeneeskunde, volksmiddelen en geneesheiligen. 
Verder kan de bezoeker zelf tientallen lades openen met reeksen haarkammen, poederdozen, 
toiletkoffers, replica van kledingaccessoires, grondstoffen voor de breigoednijverheid, … 

- Voor tijdelijke tentoonstellingen is er de tentoonstellingszaal van het Cultuurcentrum (627 m²) en 
een kleinere polyvalente zaal van 196 m² (de Piet Elshoutzaal). Beide zalen zijn uitgerust met een 
schilderijen-ophangsysteem en flexibele museumverlichting. 
 
 

Mercatormuseum 
 
Het Mercatormuseum bekleedt in dit land een unieke plaats. Want alleen in dit museum maakt de 
bezoeker een historische wandeling langs diverse mijlpalen van de cartografie. De echte topstukken 
ontdekt men in de schatkamer van Mercator. Met als grootste blikvanger een zeldzame aardglobe uit 
1541 en een intrigerende hemelglobe uit 1551. 
 
Vier ruime thematische zalen.  

- De vroegste geschiedenis van de cartografie (van de Babylonische kleitablet tot kaarten uit de 
late 15de eeuw). Eén wand met ophangsysteem en aangepaste verlichting wordt gebruikt voor 
tijdelijke projecten.  

- De pronkstukken en globes bevinden zich achter glas in een geklimatiseerde ruimte, de 
zogenaamde schatkamer. Er is stemmige verlichting en de wanden worden gesierd door 
plaatsnamen in het Mercatorcursief, een door de meester ontwikkelde schriftuur.  

- Hoogtepunten van de cartografie van de vroege 17de tot de late 19de eeuw met originele 
wandkaarten. Tekstpresentatie: op 2 niveau’s: een kijkwijzer voor de volwassen bezoeker en 
een kijkwijzer voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Zaalfolders aanwezig.  

- Overzicht van de ontwikkeling van de Belgische cartografie en de moderne cartografie. Naast 
enkele instrumenten, maakt de bezoeker kennis met tientallen kaarten en satellietfoto’s. 

- Afzonderlijke educatieve opstellingen over de evolutie van het wereldbeeld en de verschillende 
kaartprojectietechnieken door de eeuwen heen. 

 
 

Salons voor Schone Kunsten 
 
De Salons voor Schone Kunsten zijn gevestigd in een monumentaal herenhuis uit het interbellum. Het 
indrukwekkende interieur biedt plaats aan meer dan honderd schilderijen en stijlmeubelen uit het 
stedelijk kunstbezit. 
 
De bezoeker krijgt een chronologisch en thematisch overzicht van de schilderkunst van de 16de tot de 
20ste eeuw:  
- Werken van de 16de tot de 18de eeuw 
- Kunst uit de 19de eeuw, een overzicht van het oeuvre van Henri Evenepoel en Guillaume Vogels (elk 

met aparte zaal) 
- Op de eerste verdieping: 4 ruimtes gereserveerd voor schilderijen van Wase kunstenaars, 

genretaferelen uit de 19de eeuw en werk van de Mechelse Academie-directeur Ernest Albert 
- Museumverlichting is aanwezig, maar dateert reeds van de jaren ‘80 
- Visuele tekstpresentatie: beperkt zich tot objectidentificatie op stijlvolle koperen plaatjes 
- Beknopte tweetalige folder aanwezig met uitleg over de collecties en de geschiedenis van het 

gebouw 
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Internationaal Exlibriscentrum: 
 
Dit centrum bezit één van de grootste exlibriscollecties ter wereld. Er wordt een verzameling van 
160.000 exlibris bewaard en ontsloten, en verder vindt men er kleingrafiek, bladen gelegenheidsprenten 
en illustraties van de hand van 5.500 kunstenaars uit meer dan 50 landen. 
 
Dit museumonderdeel werd geconcipieerd als een documentatiecentrum. Grafiek en exlibris mogen 
immers niet permanent tentoongesteld worden. Er zijn 2 educatieve opstellingen, één opstelling in 
volzichtvitrines met een historisch overzicht van het exlibris, een tweede opstelling in tafelvitrines met 
techniekillustraties. Leestafels aanwezig. Men kan een standaardselectie exlibris consulteren, of op 
aanvraag specifieke stukken bekijken. Bezoekers hebben toegang tot de documentatiemappen en de 
uitgebreide bibliotheek met internationale, gespecialiseerde tijdschriften en monografieën. 
 
 

2.1.2.4.2. Communicatiebeleid  
 
Het communicatiebeleid onderging een grondige vernieuwing. 
Direct marketing vormt de basis van de nieuwe strategie. 
Het direct bereiken van (potentiële) bezoekers met een speciaal ontwikkeld gamma van brochures en 
persoonlijke uitnodigingen voor activiteiten is zeer efficiënt en bovendien meetbaar. 
Door het onvoorwaardelijk inzetten op bezoekerstevredenheid is de mond-aan-mondreclame een grote 
toeleider van nieuwe publieksgroepen. 
De communicatie is afgestemd op het effectief bereiken van vier doelgroepen: individuele bezoekers, 
scholen, groepen en bedrijven.  
 
Communicatiemix 
 
De communicatiemix bestaat uit het verspreiden van folders voor doelgroepen, advertising en het 
internet.  
De huidige museumwebsite is geïncorporeerd in de website van de stad met minisite voor SteM en 
Exlibriscentrum. In 2010: opbouw van een volwaardige afzonderlijke website voor de musea. 
Informatie over de geregistreerde objecten: nu reeds via de website www.museuminzicht.be. Alle 
activiteiten van de musea worden systematisch aangekondigd op de websites van de Erfgoedcel 
Waasland, via Cultuurweb.be en wattedoen.be. 
 
 
Individuele bezoekers 
 
De openingsuren werden uitgebreid en op elkaar afgestemd. De musea zijn nu open van dinsdag tot en 
met zondag. 
Speciale faciliteiten voor gezinnen met kinderen: een thematische speelhoek en kijkwijzer in het 
Mercatormuseum; educars, edusokkels en edukoffers in SteM Zwijgershoek. 
Door de aard van sommige deelcollecties en initiatieven wordt sporadisch een a-typisch museumpubliek 
bereikt. Op de Dag van den Brei komen honderden mensen (vroeger in de sector actief) af, die anders 
nooit of zelden een museum binnenstappen. De verzameling over lichaamsverzorging spreekt ook een 
allochtone doelgroep aan. De organisatie van Diyalog in 2008, waarop recent grafisch werk van 
kunstenaars uit Turkije en Cyprus werd getoond, sprak dezelfde doelgroep aan. 
Bij het concept van het nieuwe museum SteM Zwijgershoek werden ook kansengroepen niet uit het oog 
verloren: voldoende zit- en rustruimte voor senioren, gebruik van grote lettertypes en voldoende audio 
voor slechtzienden en blinden, een voel-parcours voor mensen met een mentale achterstand, een 
platformlift voor rolstoelgebruikers in het publiek depot, ... 
Vernieuwde brochure: verspreiding via stedelijke diensten, cultuurcentra, bibliotheken en musea op 
20.000 exemplaren. Ons aanbod komt voor in het nieuwe stadspromotieplan en in de 
communicatiekanalen van de dienst Toerisme. Elk jaar werken de musea een druk bijgewoond 
activiteitenprogramma uit. In het jaarprogramma 2009: drie thematische Mercatorlezingen in het 
voorjaar, een kunst- en antiekschatting (reeds voor de derde maal), twee museummonologen ( ‘Een 
dienstmeisje vertelt’ en ‘Salon Nelly’), zes aperitieflezingen in het najaar met een rechtstreekse link naar  
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de collecties, de Dag van den Brei, en voor het eerst de Sint-Niklase Nacht van de Musea. Daarnaast 
nemen de musea deel aan enkele Vlaamse initiatieven: de Erfgoeddag, Open Monumentendag, de 
Week van de Smaak, de Seniorenweek, de Wetenschapsweek, het Davidsfonds-initiatief de Nacht van 
de Geschiedenis. Deze activiteiten dragen bij tot de naambekendheid buiten de directe regio omdat er 
grootschalige publiciteit voor wordt gevoerd in Vlaanderen. De musea nemen elk jaar deel aan de 
activiteiten van de Dienst Toerisme: de druk bezochte Terrasjesdagen en het Ambachtelijk Weekend. 
De bekendmaking van dit jaarprogramma gebeurt door de gerichte verspreiding van een brochure op 
10.000 exemplaren en 1.000 postkaarten per activiteit (eigen database-adressen). Regelmatige 
contacten met de regionale geschreven pers. Stadstelevisie Sint-Niklaas en de regionale zender TV Oost 
worden ingeschakeld. 
 
 
Scholen 
 
De Stedelijke Musea Sint-Niklaas bieden aan het onderwijs in totaal 27 kant-en-klare lessenpakketten 
aan. Ze zijn beschikbaar voor het kleuter-, basis- en secundair onderwijs en worden telkens opgebouwd 
uit een mix van een stuk theorie en een workshop.  Invulbladen en documentatiemappen zijn 
beschikbaar. Tien ervaren lesgevers zijn free-lancegidsen verbonden aan de musea. Nieuw in het 
aanbod in het SteM Zwijgershoek: lessen over archeologie (Middeleeuwse mode (2010) en 
Samenstellen van een muntschat (2011)), Lichaamsverzorging van de pruikentijd tot vandaag, 
Landbouw, kinderarbeid en de industriële revolutie in het Land van Waas. In de Salons voor Schone 
Kunsten en het Mercatormuseum is er een educatieve ruimte beschikbaar. In SteM Zwijgershoek staan 
er drie volledig uitgeruste klassen klaar om leerlingen op te vangen. De promotie wordt gevoerd via de 
organisatie van een bezoekersdag ‘Klasse voor leraars’ in januari 2009. Verder wordt een brochure 
‘Aanbod voor scholen’ verspreid bij alle onderwijsinstellingen in het Waasland. 
 
 
Groepen (verenigingen) 
 
Voor groepen bieden wij in totaal 10 basisrondleidingen van ongeveer 1u aan die worden verzorgd door 
twaalf grondig opgeleide free lance gidsen en gidsen van de diensten Toerisme van Sint-Niklaas en het 
Waasland. Voor wie meer wil, worden à la carte rondleidingen verzorgd (bijvoorbeeld over 
gespecialiseerde archeologische materie. De promotie hiervoor wordt gevoerd in samenwerking met de 
diensten Toerisme van Sint-Niklaas en het Waasland. In het voorjaar 2009 werd een brochure ‘Aanbod 
voor groepen’ gericht verspreid naar alle culturele verenigingen in het Waasland met een oplage van 
2.000 exemplaren. In december 2008 kregen de verantwoordelijken van (culturele) verenigingen in 
Sint-Niklaas een infosessie in het nieuwe museum SteM Zwijgershoek. 
 
 
Bedrijven 
 
Sinds kort bieden de musea een seminarieformule voor bedrijven aan. In de voormiddag organiseren 
bedrijven een opleiding of een presentatie, over de middag wordt er catering voorzien. In de namiddag 
bezoeken zij een museum naar keuze. 
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2.1.3. Beschrijving van de huidige organisatie (managementfunctie) 
 
De Stedelijke Musea Sint-Niklaas zijn een instelling van het stadsbestuur Sint-Niklaas. Zij maken deel uit 
van het Departement Cultuur en Vrije Tijd.  
De andere cultuurinstellingen van de stad zijn de directe partners van de Stedelijke Musea: het 
Cultuurcentrum, de Stadsbibliotheek, het Stadsarchief en de beide Academies. 
Als stedelijke instelling werken de musea nauw samen met actoren binnen andere beleidsdomeinen in 
de stad, ondermeer jeugd (organisatie van het Huis van de Sint in de Salons voor Schone Kunsten), 
onderwijs (verminderd tarief museumgidsen en toegang voor scholen in Sint-Niklaas), toerisme 
(uitspelen van SteM Zwijgershoek als speerpunt in het toeristisch aanbod), welzijn (gratis 
museumtoegang voor houders van een kansenpas, Coupe Cultuur), economie (gezamenlijke promotie 
voor het winkelapparaat in de stadskern door de verkoop van waardebons aan de museumbalies), ...  
 
De diverse afdelingen worden als één geheel beheerd en staan onder leiding van de 
museumconservator. Deze persoon is tevens gebouwenverantwoordelijke van de diverse sites. Er is één 
centrale administratie, boekhouding en educatieve dienst op de site Zwijgershoek. Alle personeelsleden, 
met uitzondering van de onthaalbedienden en poetsvrouwen, werken voor alle afdelingen. Op vlak van 
personeelsbeleid worden jaarlijks met alle medewerkers functioneringsgesprekken gevoerd; om de twee 
jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats.  
 
Er is tevens op regelmatige tijdstippen structureel werkoverleg:  
- een maandelijks werkoverleg met de museumstaf (administratie, wetenschappelijke dienst en 

dienst publiekswerking) en de museumtechniekers 
- een tweemaandelijkse vergadering met alle museumsuppoosten 
- een tweemaandelijkse vergadering met alle poetsvrouwen 
Van elke vergadering wordt er een verslag gemaakt en verspreid. Alle facetten van de museumwerking 
komen op deze vergaderingen aan bod: het activiteitenprogramma, aanwinstenbeleid, items over 
beveiliging, gebouwen, … 
De personeelsleden volgen regelmatig vakspecifieke opleidingen. 
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Organogram departement cultuur en vrije tijd 
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2.1.4.1.2. Personeelsoverzicht (vast dienstverband) 
 
 Functie Opleidingsniveau tewerkstelling 

Uitgedrukt in 
VTE per jaar 

Staf    

 conservator (diensthoofd) 
 

lic. geschiedenis 
lic. comm. wetenschappen 
postgraduaat marketing 

1 

 museumadviseur lic. geschiedenis 0.8 

 collectiebeheerder 
(registrator) 
 

lic. Arabistiek en islamkunde 
postgraduaat 
behoudsmedewerker actuele 
kunst 

1 

Dienst publiekswerking    

 deskundige regentes wetenschappen 1 

 deskundige lic. geschiedenis 0.85 

Int. Exlibriscentrum    

 administratief medewerker 
(collectieverantwoordelijke) 

Hoger secundair onderwijs 1 

 administratief bediende Lager secundair onderwijs 0.5 

Administratie    

 administratief medewerker 
algemeen secretariaat 

Hoger secundair onderwijs 0.8 

 administratief medewerker 
dienst publiekswerking 

Hoger secundair onderwijs 0.6 

Technische ploeg    

 vakman (museumtechnieker) A3 schrijnwerker 0.8 

 polyvalente werkman 
(museumtechnieker) 

A3 metaal, hout en bouw 0.8 

 technisch medewerker 
(collectieverantwoordelijke 
brei-atelier) 

A2 textiel 1 

Totaal administratie en techniekers: 12 personen; 10,15 voltijdse equivalenten. 
 
Verder werken er 14 onthaalmedewerkers (suppoosten) in een halftijdse taak 19/38 = 7 voltijds 
equivalenten. Twee suppoosten werken onder wepplus statuut. 
De suppoosten worden ook intensief ingezet voor andere stedelijke diensten: Cultuurcentrum, 
Academie, Evenementen,… 
 
Tenslotte worden de gebouwen onderhouden door 10 schoonmaaksters (allen werkzaam ) in een 
halftijdse taak 19/38, = 5 voltijdse equivalenten. 
Eén van de schoonmaaksters werkt onder wepplus statuut. 
De schoonmaaksters onderhouden ook de ruimtes van het Cultuurcentrum (Tentoonstellingszaal, 
Museumtheater, kantoren en ADW (kantoren, depots en remontage) en de bibliotheek en werkruimtes 
van de KOKW op site Zwijgershoek. 
 
Totaal aantal medewerkers Stedelijke Musea in vast dienstverband: 36 medewerkers = 22,15 voltijdse 
equivalenten. 
De musea doen ook een gewaardeerd beroep op free-lance medewerkers (suppoosten, gidsen) en 
vrijwilligers. 
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2.1.4.1.3. Takenpakket 

 

Conservator (diensthoofd) 
- algemene leiding van administratief en technisch personeel 
- verantwoordelijk voor organisatie, coördinatie, werkplanning, concrete werking en resultaten musea 
- verantwoordelijk voor personeelsaangelegenheden binnen musea 
- opvolging museumbeveiliging en veiligheidsinstructies 
- verantwoordelijke infrastructuur: technisch en logistiek beheer van de gebouwen 
- uitwerken museumbeleid 
- beleidsvoorbereiding CBS 
- beleidsplanning 
- adviezen voor collectievorming, schenkingen, legaten 
- uitwerken huisstijl en verantwoordelijke marketing- en communicatiebeleid 
- opstellen, beheer en opvolging van de begroting 
- organiseren werkoverleg staf, suppoosten, techniekers en poetsvrouwen 
- representatie en PR musea 
 
Museumadviseur 
- vervangen van conservator bij afwezigheid 
- formuleren van adviezen en voorbereiding van nota’s museumbeleid i.s.m. conservator 
- redactie van teksten (wetenschappelijke en vulgariserende) (bijv. catalogus Mercatormuseum) 
- wetenschappelijk onderzoek en prospectie i.v.m. museumcollecties 
- registratie van collecties : museumbibliotheek, Mercatormuseum 
- voorbereiding van tentoonstellingen en renovatie museum 
- anderstalige rondleidingen 
- bijwonen van vergaderingen i.v.m. museumoverleg en culturele manifestaties (Open 

Monumentendag, Archipel, Muwa)  
- permanentie en rondleidingen bij promotionele activiteiten : Erfgoeddag, Ambachtelijk Weekend, 

Open Monumentendag, nocturne 
- financiën museum : opmaak bestelbons, nazicht facturen, opvolging begroting 
- voorbereiding en opvolging nota’s College 
 
Collectiebeheerder 
- registratie en digitalisering van de collecties: beheer museale database Adlib 
- depotbeheer 
- research en redactie collectie- en restauratieplan 
- research en ontwikkeling verhaallijn ‘mens en lichaam’ in SteM 
- onderzoek ter voorbereiding van tentoonstellingen 
- foto- en documentatiebeheer 
- dossiervoorbereiding aankopen en schenkingen 
- administrator Recreatex kassa-pakket 
- bruikleenverkeer: intern en extern 
- conservatie en restauratie: (interpreteren van klimatologische gegevens in verschillende ruimtes en 

het nemen van bijhorende maatregelen; op de hoogte blijven van de nieuwste apparatuur m.b.t. 
conservatie. Momenteel worden humbugs gebruikt, dit zijn hygro- en lichtmeters waarin de 
gegevens digitaal worden opgeslaan; aankoop van conservatiematerialen: zuurvrij papier, 
inpakpapier, zuurvrije pennen, ph neutrale tape voor glas, ...; controles uitvoeren van de conditie 
van werken en deze resultaten invoeren in de database; het voorbereiden van restauratiedossiers 
en analyseren van de algehele conditie van een deelcollectie.) 

 
Dienst publiekswerking: 2 deskundigen 
- collecties voor schoolgroepen toegankelijk maken (27 museumlessen) 
- het organiseren van een gevarieerd aanbod van activiteiten rond de collecties zoals lezingen, 

rondleidingen voor individuele bezoekers, tijdelijke tentoonstellingen, kinderateliers, workshops en 
naar aanleiding van manifestaties zoals Erfgoeddag, Terrasjesdagen, Ambachtelijk Weekend, Open 
Monumentendag, Winter in de Stad ….(uitwerken van 21 activiteiten in jaarprogramma 2009) 
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- Organiseren van aanbod voor groepen (culturele verenigingen, seniorenverenigingen: aanbod van 

10 rondleidingen) 
- promotie en communicatie voor het activiteitenprogramma (persberichten, folders, postkaarten,  

affiches maken en verspreiden) en dit in samenwerking met het museumsecretariaat. 
- opvolging werking suppoosten (doorgeven van vormingsinitiatieven, opvolgen van het 

werkoverleg). 
- losse medewerkers (gidsen) worden oppgeleid, opgevolgd en begeleid 
- begeleiding van stages 
 
Collectieverantwoordelijke Internationaal Exlibriscentrum 
- registratie van de prenten, publicaties, clichés …., vnl. van de binnenkomende stukken en van de 

stukken die in tentoonstellingen worden gebruikt. Momenteel zijn meer dan 16.000 stukken 
ingevoerd. 

- samenstellen van tentoonstellingen bv. rond een bepaald thema 
- organiseren van de tweejaarlijkse internationale exlibriswedstrijd, inbegrepen alle bijhorende taken 

en activiteiten 
- bezoekers, groepen en onderzoekers opvangen, informeren en begeleiden in de tentoonstellingen 

en de collectie 
- verzamelen van gegevens over grafische kunstenaars, grafische technieken, grafiek en toegepaste 

grafiek 
- herklasseren van delen van de collectie 
- bijhouden en beheren van de specifieke adressendatabank 
- voorbereiden en opvolging van het gehele productieproces van de Nieuwjaarskaart 
- passieve restauratie en goede bewaring van de exlibris, prenten en publicaties 
- organisatie bruiklenen 
 
Administratief medewerker Internationaal Exlibriscentrum 
- montage van exlibris en gelegenheidsgrafiek in zuurvrije mapjes 
- klasseren van de collectie en van wetenschappelijke informatie 
- assistentie bij het verzamelen van informatie nuttig voor de registratie 
- assistentie bij activiteiten voor passieve restauratie en goede bewaring 
- assisteren bij het informeren en begeleiden van bezoekers, groepen en onderzoekers, ook buiten de 

normale werkuren 
- verwerken van drukwerk voor verzending reglementen, nieuwjaarskaart, catalogi 
- e-mail bestand bijhouden en gebruiken voor de verzendingen 
- voorbereiden van de inzendingen voor de internationale exlibriswedstrijd voor jury en 

tentoonstelling: identificatie, nummering, montage, scannen 
 
Administratief medewerker algemeen secretariaat 
- verzorgt de boekingen van rondleidingen voor groepen (ook deze door dienst Toerisme 

georganiseerd), scholen voor het museum en rondleidingen op tentoonstellingen georganiseerd 
door het Cultuurcentrum 

- contacteert gidsen voor de rondleidingen en zorgt voor de vergoedingsstaten. Deze worden op het 
einde van elke maand samengebracht en doorgestuurd 

- opstellen van de maandelijkse uurroosters van de suppoosten, rekening houdend met alle mogelijke 
activiteiten zoals tentoonstellingen, vakantie- en ziektedagen, cursussen,… 

- wanneer de maandelijkse prestaties van de suppoosten binnenkomen deze nakijken en –tellen, 
verzamelen en doorgeven naar de personeelsdienst 

- bij ontvangst vakantiekaarten van de suppoosten deze nakijken en aanvullen en doorgeven naar de 
betrokkene 

- ontvangt regelmatig een overzicht van de recepties van de dienst stadsanimatie en zorgt ervoor dat 
er op het gevraagde moment voldoende suppoosten aanwezig zijn 

- factureren van voorbije rondleidingen en bezoeken en doorsturen naar Ontvangerij 
- verantwoordelijk voor de publicatieruil 
- verzamelen van de wekelijkse kassa’s van de verschillende balies, deze ingeven, verwerken en 

afrekenen aan ontvangerij of anderen 
- bijhouden fietskaarten van personeel 
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Administratief medewerker secretariaat dienst publiekswerking 
- opvolging activiteiten jaarprogramma in samenspraak met dienst publiekswerking: verspreiding 

postkaarten, jaarprogramma's, opmaak en verspreiding persberichten, cultuurweb.be, tento.be, 
erfgoedcel, praktische regelingen (zaalschikking, projector, receptie) 

- organisatie persconferenties voor jaarprogramma: tentoonstellingen, Rariteitenkabinet, Nacht vd 
Musea 

- opvolgen verspreiding algemene promotiefolder (balies musea, stadhuis, CC,...) 
- catalogi: voorraadbeheer Zwijgershoek, maar ook Mercator, Salons, instructies voor verkoop aan 

suppoosten 
- educatieve werking (scholen): opvolgen voorraden werkbladen en brochures in SteM Zwijgershoek, 

Mercatormuseum, Salons (in samenspraak met dienst publiekswerking) 
- tekstcorrecties folders, brochures en postkaarten 
- secretariaat conservator: briefwisseling, klassement 
- opvolgen vriendenvereniging Opdonder4: communicatie, persbericht, programmatie, organisatie 

museumcafé 
- adressenbeheer 
- opmaak stafverslagen 
- 1e jaarhelft 2010: administrator website 
- vertalingen naar het Frans 
 
Technische medewerker en collectieverantwoordelijke brei-atelier 
- technisch onderhoud gebouw site Zwijgershoek 
- het samenstellen van een representatieve collectie aan breimachines en apparatuur 
- het bijeenbrengen van documentatie over de brei-industrie 
- het terug in werking brengen en het onderhouden van de breimachines 
- het organiseren van educatieve activiteiten ter promotie van het breien, in samenwerking met de 

dienst Publiekswerking 
- coördinatie vrijwilligerswerking 
- educatief werk: gidsen van 1.30 uur durende geleid groepsbezoek: de evolutie van het industrieel 

breien 
- organiseren van breiateliers voor schoolkinderen 
- deelnemen aan grote manifestaties: Erfgoeddag, Open Monumentendag, Ambachtelijk Weekend en 

andere ‘opendeurdagen’ 
 
Museumtechniekers en –conciërges 
- conciërges museum: openen en sluiten musea, dagelijks beheer inbraak- en brandalarm 3 

museumsites 
- technisch onderhoud gebouwen Mercator –Huis Janssens – Salons 
- voorbereiden tentoonstellingen musea, cultuurcentrum, Kunstkringen: plaatsen kunstvoorwerpen, 

opbouw tentoonstellingsmateriaal, belichting 
- kunsttransporten voor musea en Cultuurcentrum 
- opstelling museumcollecties 
- inlijstingen en maken passe partouts 
- stockbeheer uitleen vitrines 
 
Onthaalmedewerkers (museumsuppoosten) 
- onthaal van bezoekers in vaste collectie en bij tentoonstellingen 
- toezicht op vaste collectie en tentoonstellingen 
- de ruimte aan de onthaalbalie verzorgen (affiches, folders, …) 
- openen en sluiten musea (sleutels en alarmsystemen) 
- telefonische oproepen afhandelen 
- kennis verwerven omtrent tentoonstellingen + bezoekers wegwijs maken (van duiding bij objecten 

tot basisrondleiding verzorgen) 
- basisadministratie onthaalbalie (statistieken, ontvangsten, …) 
- beheren van de agenda (afspraken, opdrachten, reservaties, …) 
- verkoop van tickets, programmaboekjes, catalogi, … 
- kassa beheren 
- verzendingen klaarmaken voor musea, Cultuurcentrum en andere stedelijke diensten 
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- interne klimaat controleren (temperatuur en luchtvochtigheid) 
 
Schoonmaakpersoneel (interieurverzorgsters) 
- onderhoud drie museumsites 
- in afspraak met collectiebeheerder en techniekers 
- bijspringen als hulpsuppoost bij evenementen 
- opvolgen werkschema met volgende poetsfrekwentie: 
SALONS   DAGELIJKS 
MERCATOR   4 X /WEEK 
HUIS JANSSENS   1X/WEEK 
SITE ZWIJGERSHOEK 
STEM PUB ZONE 1   DAGELIJKS 
STEM PUB ZONE 2   3X/WEEK 
ATELIERS   2X/WEEK 
GESLOTEN DEPOT   1X/WEEK 
PERSONEEL EN DIENSTTOIL  2X/WEEK 
BUREAUS MUSEUM   2X/WEEK 
4 DIENSTGANGEN   4X/WEEK 
DIENSTTOILETTEN VOORAAN  2X/WEEK 
BALIE   DAGELIJKS 
KLEEDRUIMTES   1X/WEEK 
ADW   2X/WEEK 
ADW ATELIER   1X/14 D OP MAANDAG 
CC   2X/WEEK 
ELC   1X/WEEK 
PUBLIEKSTOILET 2E VERD   DAGELIJKS 
CULTUURCENTRUM     
TENTOONSTELLINGSZAAL   DAGELIJKS 
THEATER   4X/WEEK  
FOYER   DAGELIJKS  
PUBLIEKSTOILET 1E VERD   DAGELIJKS  
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2.1.4.2. Financiële middelen 
 
 
Organisatie 
 
De jaarlijkse museumbegroting wordt opgemaakt in augustus en wordt in de tweede jaarhelft door het 
bestuur geanalyseerd, bijgestuurd en goedgekeurd. 
De gemeenteraad keurt de stadsbegroting goed. 
Twee maal per jaar is er een interne budgetcontrole in functie van de budgetwijzigingen van de stad. 
Een maal per jaar is er een interne controle op de kassa-ontvangsten door de dienst Interne Controle 
en de Ontvangerij. 
De boekhouding wordt gevoerd op een (verouderd) software-platform aangeleverd door de firma 
Schaubroeck. 
De opstelling van de begroting gebeurt door de conservator en de museumadviseur. 
Het dagelijks financieel beheer wordt gevoerd door de museumadviseur. 
 
 
Uitgaven 
 
Gewone dienst 
 
Detail, zie: 5.3. Rekeningen 2008, Begroting 2009, Begroting 2010 
 
De begroting van de gewone dienst ligt min of meer vast op 300.000 EUR en wordt opgesplitst over 
volgende posten (begroting 2010): 
- verzamelen: zie buitengewone dienst (aankopen) 
- behoud en beheer: 4.100 EUR = 1,36 % + buitengewone dienst (investeringen en restauraties) 
- wetenschappelijk onderzoek: 3.800 EUR = 1,26% 
- publiekswerking : 76.100 EUR = 25,38% (honoraria, portkosten, communicatie, 

tentoonstellingsopbouw) 
- administratie: 30.150 EUR = 10,06% (telefonie, copier, internet, werkkledij, 

kantoorbenodigdheden, software-licenties) 
- gebouwen: onderhoud en energie: 185.700 EUR =61,94% 
Totaal: 299.850 EUR = 100% 
 
 
Buitengewone Dienst 
 
De begroting van de buitengewone dienst kent enkele constanten en variabelen: 
 
Constanten: 
- 25.000 EUR/ jaar als provisie aanpassingen en herstellingen gebouwen 
- 15.000 EUR/ jaar restauratiebudget 
- 30.000 EUR/ jaar aankoopbudget 
 
Variabelen: 
- Aanpassingswerken gebouwen: budgettering in functie van restauratie Huis Janssens 
- Aankoop uitrusting: in functie van tentoonstelling ‘Mercator digitaal’ (werktitel) (2012) en 

aanpassing Mercatormuseum (2013) 
 
 
Inkomsten 
 
Er zijn eigen inkomsten uit toegangsgelden, verkoop van gidsbeurten en verkoop catalogi 
(museumshop). (begroting 2010/ 33.000 EUR) 
In de toekomst worden inkomsten uit werkings- en projectsubsidies en private sponsoring voorzien. 
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2.1.4.3. Infrastructuur 
 
De Stedelijke Musea Sint-Niklaas, eigendom van de stad, zijn gehuisvest op drie sites in het centrum 
van de stad. Deze infrastructuur wordt in de toekomst verder geëxploiteerd door de Stedelijke Musea. 
De site Zwijgershoek nr 14 omvat: de kantoren van de museumadministratie, de centrale depots, 
het Internationaal Exlibriscentrum en het nieuwe cultuurhistorisch museum SteM Zwijgershoek. Andere 
gebruikers: het Cultuurcentrum (Schouwburg in het museumtheater en Tentoonstellingen in de 
Tentoonstellingszaal Zwijgershoek (627m²) met een kantoor voor 2 medewerkers) en de 
Archeologische Dienst Waasland (kantoren, remontageruimte, metaalrestauratie-atelier en depot). De 
museumadministratie en -staf (8 medewerkers) werken in 4 recent gerenoveerde en heringerichte 
kantoren met een totaaloppervlakte van 131 m². De stad investeert in 2009 in een nieuw netwerk en 
nieuwe PC’s voor de medewerkers. Verder zijn er een archiefruimte van 46 m² en een ruimte van 45 
m² die in 2011 als leeszaal voor consultatie van de documentaire verzameling en de bibliotheekcollectie 
wordt ingericht ter vervanging van de leestafel in het kantoor wetenschappelijke dienst 
(gespecialiseerde handbibliotheek) en het Exlibriscentrum.  Het museum SteM Zwijgershoek kent 
volgende onderdelen: 
- Een polyvalente ruimte (de Piet Elshoutzaal) van 196 m², geconcipieerd voor lezingen, seminaries 

en kleinschalige tentoonstellingen (tot 120 personen). Uitrusting: geluidsversterking, projectie-
apparatuur, schilderij-ophangsysteem, aangepaste museumverlichting, klein depot. 

- Twee educatieve ruimtes (55 m²) die plaats bieden aan elk 25 personen en één educatieve ruimte 
van 72 m² voor 35 personen. Uitrusting: schoolmeubilair, bergruimte, grote wasbak voor 
atelierwerking, verstelbare werktafels. 

- De permanente collectie wordt gepresenteerd in een verbouwde fabrieksruimte van 1.156 m². 
- Het erfgoed van de breisector wordt gepresenteerd onder het zaagtanddak van de vroegere 

textielfabriek op een oppervlakte van 595 m². 
- Een ruimte van 276 m² geeft onderdak aan een permanent toegankelijk publiek depot. Er werd een 

voor het publiek toegankelijke metaalconstructie gebouwd van waarop de bezoeker uitzicht heeft 
op een gedeelte van de schilderijencollectie uit de reserve en honderden 3D-voorwerpen in metalen 
rekken. Dit depot zal de facto een regionale functie hebben door de opname van een deel van de 
collectie 3D-voorwerpen van de KOKW. 

- Een modern uitgerust gesloten depot van 212 m² dat selectief wordt opengesteld voor objecten uit 
de regio. Hieromtrent is er overleg gepland met de Provincie Oost-Vlaanderen in functie van het 
regionale depotbeleid. 

- Een atelier voor fijn werk (inlijsten van grafiek, snijden van passe partouts,…) van 115 m². 
- Een opslagruimte voor de reserve van glazen vitrines van 76 m² met een quarantaineruimte van 6 

m² . 
- Aansluitend een opslag– en montageruimte voor tentoonstellingsmateriaal in hout en MDF van 71 

m². 
- 4 toiletten, 2 aparte kleedruimtes met douches (poetsvrouwen en techniekers) en een 

personeelsrefter. 
 

De permanente presentatie en het publiek depot hebben museumlicht op rails. De verwarming varieert 
van warmeluchtverwarming via canvaskanalen (permanente collectie) tot radiatoren (brei-atelier, 
publiek depot en atelier fijn werk) en ventilo’s (publiek en gesloten depot). 
Het museum is volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers (aanwezigheid plateaulift in publiek depot). 
 

Op de eerste verdieping is het Internationaal Exlibriscentrum gevestigd in een 
documentatiecentrum van 170 m², met kleine opslagruimte voor zuurvrije materialen.Verder wordt er in 
2010 rondom dit centrum een ruimte van 150 m² gemoderniseerd voor de uitbouw van een klein 
grafisch centrum waar de antieke drukpersen opnieuw geactiveerd kunnen worden. De rest van de 
eerste verdieping wordt ingenomen door een cafetaria van 250 m², een archeologisch depot van 300 
m² (renovatie gebudgetteerd in 2009) en een ruimte van 600 m² voor onderhoud, montage en opslag 
van breimachines. 

- De site Zamanstraat nr 49: het Mercatormuseum en de zetel van de KOKW. 
Het herenhuis Janssens is nu archief en bibliotheek van de KOKW en onderdak voor de collecties 
heemkunde en folklore. De bescherming van het herenhuis als monument werd door de bevoegde  
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administratie goedgekeurd. In 2010-2011 wordt van start gegaan met een grondige restauratie van de 
buitenzijde van dit gebouw. De achterbouw werd in 1994 gerenoveerd en biedt onderdak aan het 
Mercatormuseum met stookplaats, berging en stemmig museumpark.  Oppervlakten: permanente 
collectie Mercatormuseum (695 m²), educatieve ruimte Mercatormuseum (65 m²), bibliotheek en 
archief Oudheidkundige Kring 1ste verdieping (180 m²), berging/reserveruimten en 2de verdieping (180 
m²) 
 
Op de site Stationsstraat 85: Salons voor Schone Kunsten. 
De kunstcollectie  is ondergebracht in een monumentaal herenhuis uit het jaar 1929.  Het pand werd 
gekocht in 1984 door het stadsbestuur met de uitdrukkelijke bedoeling er het stedelijk 
kunstpatrimonium in onder te brengen. De kelderverdieping, de gelijkvloerse verdieping en de eerste 
verdieping zijn gerestaureerd en ingericht als museumruimten, d.w.z. voorzien van speciale belichting 
en beveiliging. Op de kelderverdieping: reserveruimten en een museumatelier voor het basisonderwijs.  
De benedenverdieping en de eerste verdieping zijn in gebruik als permanente tentoonstellingsruimte 
voor schilderijen en meubilair. Het pand verkeert bouwfysisch in goede staat. Qua binneninrichting zijn 
de tweede en derde verdieping met aparte kamers, wandelgangen, een zolder en een lichtkoepel boven 
de traphal nog te restaureren en in te richten. Een definitieve beslissing omtrent de bestemming van 
deze ruimten dient nog genomen te worden. Het gebouw is (nog) niet beschermd, maar is wel al 
aangesloten bij het (informele) Netwerk Historische Woonhuizen in Vlaanderen. 
Oppervlakten: tentoonstellingsruimten (ong. 630 m²) en museumatelier (30 m²). 
De ruime tuin is een ideaal decor voor tentoonstellingen van beeldhouwwerk. 
 
 

2.1.5. Erkenningscriteria (volgens Erfgoeddecreet Art. 10) 
 
- Het museum beantwoordt aan de ICOM-definitie van musea 
De Stedelijke Musea Sint-Niklaas zijn een permanente organisatie ten dienste van de gemeenschap en 
haar ontwikkeling, die toegankelijk is voor het publiek, niet gericht is op het maken van winst en die 
cultureel erfgoed verzamelt, beheert, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en daarover 
informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen. 
De interne analyse (2.1.) vult de voorwaarden van dit criterium in. 
 
- Het museum beschikt over een museumwaardige collectie cultureel erfgoed 
De Stedelijke Musea Sint-Niklaas beschikken over 9 collecties met regionale, nationale en zelfs 
internationale impact. De erfgoedcollecties behoren tot de domeinen beeldende kunsten, cartografie en 
cultuurgeschiedenis. 
 
- Het museum oefent de basisfuncties kwaliteitsvol uit 
De basisfuncties worden correct uitgevoerd, zoals beschreven in de interne analyse (2.1.) en het 
strategisch plan (deel 4). 
 
- Het museum hanteert een museaal concept 
De missie en de visie van de Stedelijke Musea Sint-Niklaas beschrijven het museumconcept. (deel 3) en 
het strategisch plan (deel 4) 
 
- Het museum functioneert op basis van algemeen aanvaarde standaarden, werkvormen en 
werkmethoden 
De Stedelijke Musea Sint-Niklaas werken volgens de standaarden zoals beschreven in Spectrum. De 
registratie gebeurt in Ad Lib met vaste thesaurus. 
 
- Het museum biedt voldoende garanties op vlak van toegankelijkheid, infrastructuur, en financiële en 
personele middelen 
Het Witboek en het Strategisch Plan (2007-2012) van de stad Sint-Niklaas bieden een langetermijnvisie 
en voldoende garanties naar personeel, financiën en infrastructuur. 
 
- Het museum biedt voldoende garanties zodat de museale bestemming van het erfgoed in de toekomst 
gehandhaafd blijft 
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De collecties zijn in eigendom of beheer van de stad Sint-Niklaas. De museumgebouwen horen tot het 
patrimonium van de stad Sint-Niklaas. 
 
- Het museum neemt de deontologische regels van het museumberoep in acht 
Alle personeelsleden ontvingen een Nederlandstalig exemplaar van de deontologische code van ICOM. 
De museumdirectie waakt over het respecteren van deze regels. 
 
- Het museum wordt beheerd door een publiekrechtelijke of een privaatrechtelijke rechtspersoon zonder 
winstgevend doel 
De stad Sint-Niklaas is de inrichtende macht van de Stedelijke Musea. 
 
- Het museum is gevestigd in het Nederlands taalgebied 
De Stedelijke Musea Sint-Niklaas liggen in Sint-Niklaas, binnen de provincie Oost-Vlaanderen.  
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2.2. Externe analyse 
 
2.2.1. De musea binnen de stad: omgevingsanalyse 
 
De stad Sint-Niklaas is een moderne centrumstad met ongeveer 70.000 inwoners, waar op elk vlak wat 
te beleven valt. Als hoofdstad van het landelijke Land van Waas heeft ze een grote regionale 
aantrekkingskracht. Ook op het vlak van cultuur en erfgoed speelt zij een belangrijke rol.  
Gelegen op de as Antwerpen-Gent, twee steden die zich kunnen profileren als kunst- en cultuursteden 
bij uitstek en heel wat toeristen aantrekken, richt Sint-Niklaas zich vooral op de regio Waasland en zijn 
geschiedenis.  De toeristische infrastructuur richt zich eerder tot de dagtoerist dan tot de 
verblijfstoerist, al worden er de laatste jaren inspanningen geleverd om die laatste doelgroep ook aan te 
spreken. 
 
In het cultuurbeleid krijgt het erfgoed een prominente plaats. Erfgoed vormt ook steeds meer een 
belangrijk item in het breder cultuurbeleid (evenementen, toerisme en stadspromotie, kunsten en 
kunstonderwijs, sociaal-cultureel werk e.a.). 
Het stadsbestuur schrijft zich dan ook maximaal in in het ondersteuningsbeleid dat de Vlaamse 
gemeenschap voorziet voor de lokale en regionale ontwikkeling van een kwalitatief en geïntegreerd 
erfgoedbeleid. 
 
Het erfgoedbeleid in de stad is een samenspel van eigen stedelijke en private musea, 
erfgoedverenigingen, de dienst Monumentenzorg en archeologen. Zij samen dragen bij tot de 
ontwikkeling van de culturele biografie van individuen, groepen en de gemeenschap. Het dient m.a.w. 
de gemeenschapsvorming. 
Het stadsbestuur koos recent als slogan ‘Van alle markten thuis’, en dit laatste motto past ook de 
erfgoedsector en zelfs de Stedelijke Musea, die een verscheidenheid aan collecties in beheer hebben. 
 
De stad beschikt over een uitgebreide culturele infrastructuur in het centrum en de deelgemeenten en 
telt een 50-tal beschermde monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten. Het stadsbestuur is 
de cultureel erfgoedbeheerder via twee stedelijke instellingen: de Stedelijke Musea en het Stadsarchief. 
 
Deze stedelijke instellingen werken elk op hun terrein en onderling nauw samen met private instellingen 
die het verzamelen en het beheer van erfgoed als kerntaken hebben. Deze organisaties hebben in een 
aantal gevallen een lange traditie en het onderscheid met de stedelijke instellingen is voor de 
geïnteresseerde burger vaak niet zo duidelijk omdat het stadsbestuur deze verenigingen onderdak 
verleent in stadsgebouwen. Het stadsbestuur stelt een stadsgebouw ter beschikking aan: 
Archeologische Dienst Waasland, Bibliotheca Wasiana v.z.w., Heemkundige Kring Den Dissel Sinaai, 
Heemkundige Kring en Museum Nieuwkerken, Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van 
Waas vzw, Tinelmuseum Sinaai. 
 
Overzicht van stedelijke en private erfgoedbeheerders: zie belanghebbenden. 
 
De hele Wase erfgoedsector wordt sinds 2005 overkoepeld door de oprichting van de Erfgoedconvenant 
Land van Waas die op zijn beurt opgenomen is in de structuur van Interwaas, de vroegere 
Intercommunale van het Land van Waas, waarin vertegenwoordigers van acht steden en gemeenten uit 
het Waasland zetelen. De Wase gemeenten delen een gemeenschappelijke Wase historische en 
culturele biografie. Nog meer dan in het verleden via reeds bestaande, vaak bilaterale 
samenwerkingsverbanden vinden alle erfgoedpartners zich in de Erfgoedcel Waasland en hebben grote, 
zowel als kleinere instellingen toegang tot expertise, ondersteuning en financiële impulsen via 
projectsubsidiëring. 
 
De stedelijke musea van Sint-Niklaas schrijven zich in de algemene beleidsvisie van de stad Sint-Niklaas 
in en hebben hun doelstellingen ook geformuleerd in het Cultuurbeleidsplan van de stad. 
De musea nemen deel aan elk overleg in de sector (erfgoedcel, MUWA, stuurgroep MoVE). 
 
Een aantal tendensen in het erfgoedlandschap zijn weerspiegeld in de recente vernieuwing van het 
museum SteM Zwijgershoek nl. het ontsluiten van de collecties en het duiding geven via multimediale  
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presentaties, naast het werken met verhalen. Mondelinge getuigenissen over bepaalde aspecten van 
het dagelijks leven (arbeid, persoonlijke verzorging) werden verwerkt in verhaallijnen. In de nabije 
toekomst zal ook worden gewerkt met audiogidsen. 
De plannen om op de site Zwijgershoek ook het Stadsarchief onder te brengen in een nieuw te bouwen 
onderkomen, onder hetzelfde dak als het Mercatormuseum, en palend aan het huis Janssens en de 
verzamelingen van de KOKW, illustreren nogmaals de bereidheid van het stadsbestuur om te investeren 
in een doordacht erfgoedbeleid.  
 
 

2.2.2. Belanghebbenden 
 
2.2.2.1. Stedelijke instellingen 
 
De Stedelijke Musea zijn een stedelijke instelling, behorend tot het stedelijk departement Cultuur. 
De stad heeft een cultuurbeleidscoördinator en werkt met een cultuurbeleidsplan.  
Met de drie museumsites op wandelafstand van elkaar in het stadscentrum zijn de musea prominent in 
de binnenstad aanwezig, al zijn de zichtbaarheid en de herkenbaarheid in het straatbeeld nog voor 
verbetering vatbaar. 
Er zijn voortdurend contacten tussen de musea en het departement Cultuur en geregeld contacten 
tussen de musea en andere stadsdiensten die tot dit departement behoren, zoals het Stadsarchief en de 
Stadsbibliotheek (bijv. naar aanleiding van tijdelijke tentoonstellingen). 
 
- Stadsarchief Sint-Niklaas 
Enkele documenten in de permanente collectie van SteM Zwijgershoek zijn afkomstig uit de verzameling 
van het Stadsarchief. Voor tijdelijke tentoonstellingen die verband houden met de geschiedenis van de 
stad wordt prospectie verricht in het Stadsarchief, dat optreedt als bruikleengever. 
 
- De Stedelijke Openbare Bibliotheek 
De musea werken samen met de Stadsbibliotheek voor de productie van tentoonstellingen en 
educatieve projecten. Er is een direct raakvlak via de grote collectie exlibris, de eigendomsmerken in 
boeken. 
 
- Diensten Toerisme Sint-Niklaas en Waasland 
De Stedelijke Musea van Sint-Niklaas zijn een vast onderdeel van de toeristische programma’s die deze 
diensten promoten en krijgen een prominente plaats in hun publicaties. Bij deelname aan een 
vakantiebeurs neemt de dienst Toerisme van de stad steevast affiches en folders van de musea mee. 
Gidsen van beide toeristische diensten begeleiden groepsbezoeken aan de musea.  
 
- Cultuurcentrum Sint-Niklaas 
Sint-Niklaas beschikt over een Cultuurcentrum categorie A met gespreide infrastructuur. Op dezelfde 
site als het museum SteM Zwijgershoek bevinden zich de Tentoonstellingszaal en het Museumtheater, 
waar het Cultuurcentrum resp. tijdelijke tentoonstellingen en podiumactiviteiten organiseert (zowel 
eigen producties als receptieve werking). De onthaalbalie is voor deze diensten gemeenschappelijk. 
Voor prospectie en inhoudelijke realisatie beschikt het Cultuurcentrum over eigen personeel, maar voor 
technische en logistieke ondersteuning en onthaal is er een gemeenschappelijke pool van 
personeelsleden. Een gecombineerd bezoek wordt gepromoot via de beschikbaarheid van een 
combiticket. 
 
- Stedelijke Academie voor Schone Kunsten 
De contacten tussen musea en Academie zijn vrij beperkt en concentreren zich op de ter 
beschikkingstelling van infrastructuur en bewaking voor tijdelijke (tentoonstellings-)projecten. 
De Academie heeft vestigingen op meerdere plaatsen in het Waasland. 
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2.2.2.2. Adviesraden 
 
Inzake cultuurbeleid laat het stadsbestuur zich adviseren door de Cultuurraad (opgericht in 1969). 
 
De voorbije jaren werden geregeld adviezen geformuleerd in verband met de renovatie van het 
museum, het nieuwe museumconcept voor SteM Zwijgershoek, aankopen van kunstwerken, 
schenkingen,... De sectie beeldende kunsten van deze Cultuurraad, uitgebreid met deskundigen ad hoc 
naargelang het onderwerp van de aankoop (schilderkunst, grafiek, fotografie), verleent advies inzake 
aankoop van kunstwerken. 
Voor het Internationaal Exlibriscentrum bestaat een afzonderlijk adviesorgaan, nl. de Adviesraad Grafiek 
en Exlibris. 
Een adviesraad voor de musea, waarin alle partners zitting hebben naast vertegenwoordigers van het 
algemeen culturele veld, zal in 2010 worden opgericht. 
 
 

2.2.2.3. Partners en samenwerkingsverbanden in de regio Waasland 
 
De Stedelijke Musea Sint-Niklaas werken intensief samen met diverse erfgoedpartners, waarvan de 
meeste hun activiteiten uitoefenen voor het hele grondgebied van het Land van Waas, zoals de 
Archeologische Dienst Waasland, de Oudheidkundige Kring (beide organisaties zijn gevestigd op een 
museumsite), de Erfgoedcel Waasland, de Bibliotheca Wasiana en de dienst Toerisme van het 
Waasland. 
 
- Archeologische Dienst Waasland (ADW) 
Een groot gedeelte van de archeologische objecten in de verhaallijn ‘mens en materie’ in SteM 
Zwijgershoek is afkomstig uit de collectie ADW en de collecties van met hen gelieerde private 
bruikleengevers. Met de integratie van de regionale collectie archeologische voorwerpen in de musea 
wordt een lacune voor het Waasland ingevuld. In navolging van de Provinciale Archeologische Musea 
van Velzeke en Ename en het op te richten StaM te Gent, heeft nu ook het Waasland een plaats waar 
zijn archeologisch erfgoed een passende permanente presentatie krijgt. 
ADW staat ook in voor de restauratie van voorwerpen in stedelijk bezit (Boudelo-collectie) en in bezit 
van de KOKW. In 2009 wordt op de eerste verdieping van de site Zwijgershoek een gespecialiseerd 
archeologisch depot opgebouwd (zie bijlage begroting 2009, buitengewone dienst). 
 
- Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW) 
Sinds de oprichting van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas in 1861 verleende het 
stadsbestuur onderdak aan deze erfgoedvereniging.  
Heel wat voorwerpen en documenten in de verhaallijn ‘mens en machine’ in SteM Zwijgershoek behoren 
tot de regionale collectie van de KOKW. De meeste kaarten, atlassen en globes van de 16de tot de 19de 
eeuw in het Mercatormuseum behoren eveneens tot de collectie KOKW. 
In de Annalen, het wetenschappelijk tijdschrift van de Kring, wordt regelmatig over objecten 
gepubliceerd die in de Stedelijke Musea tentoongesteld worden. De museummedewerkers namen actief 
deel aan de inventarisatie en restauratie van de collectie 3D-voorwerpen. Nog steeds stellen zij hun 
expertise en infrastructuur ter beschikking. 
Eénmaal per jaar organiseren de Kring en de Musea samen een tijdelijke tentoonstelling met materiaal 
uit de KOKW-verzamelingen. In 2008 was dit het verhaal van de oprichter van de Kring, dr. Van 
Raemdonck. Tijdens de zomer 2009 werd een tijdelijke tentoonstelling ‘Rariteitenkabinet’ met tot nu toe 
niet-geëxposeerde voorwerpen van de KOKW opgezet. In haar nieuwsbrief neemt de KOKW 
systematisch de museumactiviteiten op. 
 
- Bibliotheca Wasiana 
Voor de realisatie van de verhaallijn ‘mens en machine’ in het SteM Zwijgershoek werd ook prospectie 
verricht in de collectie van de Bibliotheca Wasiana, een vzw die gehuisvest is in de Stedelijke Openbare 
Bibliotheek en tot doel heeft de geschiedenis van het Waasland via geschreven bronnen en 
beeldmateriaal te documenteren. De Bibliotheca Wasiana stelde enkele bruiklenen ter beschikking voor 
de permanente opstelling van dit museum. 
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- Breimuseum vzw 
De verzameling breimachines, die tot de jaren ‘90 eigendom was van de vzw, werd in globo 
overgedragen aan de stad Sint-Niklaas. De leden van de werkgroep vzw Breimuseum (allen gewezen 
fabrikanten of werknemers uit de breigoedsector) adviseren de museumstaf bij verwerving of afstoting 
van bepaalde machines. 
Zij adviseren tevens de museumtechnicus, tewerkgesteld in het brei-atelier, bij het onderhoud van de 
machines. 
In de nieuwsbrief van de vzw publiceren de museumstaf en de vrijwilligers op regelmatige basis artikels 
over de sector en de verzameling. 
De Dag van den Brei, die elk jaar enkele honderden deelnemers kent, is een gezamenlijk initiatief van 
de Stedelijke Musea en de vzw Breimuseum. Ook voor andere evenementen wordt er intensief 
samengewerkt. 
 
- Erfgoedcel Waasland 
Samen met de Stedelijke Musea Sint-Niklaas heeft de Erfgoedcel Waasland een project opgezet voor de 
inventarisatie van 3D-objecten uit de collectie van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land 
van Waas. Het project liep over het kalenderjaar 2008 en wordt ook tot november 2009 verder gezet. 
De bijdrage van de musea omvatte een deeltijdse actieve inbreng van de museumregistrator in 2008, 
het ter beschikking stellen van kantoorruimte en de nodige infrastructuur (PC, internetverbinding, 
telefonie, enz). Deze expertise wordt verder ter beschikking gesteld. Een gedeelte van de 
geregistreerde voorwerpen zal worden bewaard in het publiek depot van het museum SteM 
Zwijgershoek. 
 
- Musea Waasland (MuWa) 
Regelmatig de verantwoordelijken van de musea in het Waasland bijeen, samen met de Erfgoedcel 
Land van Waas en het museumconsulentschap van de provincie. Er worden onder meer afspraken 
gemaakt over het verzamelbeleid. De Stedelijke Musea willen hun rol in dit regionale netwerk 
versterken. 
In het infopunt in SteM Zwijgershoek hangt een overzichtskaart van alle Wase musea. De Wase musea 
hebben een rek met displays ter beschikking om hun folders bij het bezoekerspubliek van SteM 
Zwijgershoek te verspreiden. 
 
- Waasland Art Projects (WARP) 
Deze relatieve nieuwkomer in het artistieke werkveld van de regio is gehuisvest in het Koetshuis van de 
museumsite Stationsstraat 85. De vereniging wil hedendaagse kunst een plaats geven in het Waasland, 
en breit in zijn tentoonstellingsbeleid een chronologisch vervolg aan het stedelijk kunstpatrimonium dat 
in de Salons voor Schone Kunsten wordt geëxposeerd. In het recente verleden vonden reeds twee 
projecten in samenwerking met de Stedelijke Musea in de Salons plaats: het project WIJ, door een jong 
kunstenaarscollectief dat in 2007 samenwerkte in het kader van de 23ste Grafiekbiënnale ‘Een andere 
natuur’, en  het succesvolle totaalproject ‘UNDERGROUND, Sound & Vision’, eveneens in 2007. Er staan 
nieuwe samenwerkingsinitatieven, zoals het ambitieuze ‘Coup de ville’ in 2010, op stapel. 

 

- Graphia vzw, de vereniging van exlibriskunstenaars en - verzamelaars 
Graphia schenkt steeds 1 exemplaar van alle inzendingen van de exlibriswedstrijden die de vereniging 
organiseert, aan het Internationaal Exlibriscentrum. Graphia heeft ook haar historisch archief aan het 
Exlibriscentrum geschonken. 
Op regelmatige basis publiceert Graphia in haar publicatie Boekmerk wetenschappelijke artikelen over 
exlibris die in de collectie van het exlibriscentrum worden bewaard.  De medewerkers van de musea 
stellen hun expertise ter beschikking van de leden van Graphia. 
Graphia organiseert de jaarlijkse ruildag voor Belgische exlibrisverzamelaars in de gebouwen van SteM 
Zwijgershoek. In elke editie van de Graphia-publicatie Boekmerk krijgt het Internationaal 
Exlibriscentrum ruimte om activiteiten aan te kondigen, aanwinsten toe te lichten, enz. 
De werking van Graphia richt zich tot het hele Nederlandstalige grondgebied (Vlaanderen en 
Nederland). 
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2.2.2.4. Vriendenvereniging Opdonder4 
 
Begin 2009 werd de feitelijke vereniging Opdonder4 opgestart, die optreedt als de vriendenvereniging 
van het museum. De vereniging organiseert elke vierde donderdag van de maand in het museum een 
activiteit die een link heeft naar een van de collecties. De vereniging hanteert een lage drempel: 
belangstellenden kunnen zich melden en er dient geen lidgeld betaald te worden. 
 

 
2.2.2.5. Andere erfgoedbeheerders (behalve die onder punt 2.2.2.3. 
genoemd) 
 
- Heemkundige Kring Den Dissel Sinaai, pas opgericht in 2004, actief op lokaal vlak meer bepaald 

rond het erfgoed van Sinaai, deelgemeente van Sint-Niklaas.  
- Tinelmuseum Sinaai: verzameling rond de componist Edgard Tinel die geboren is in Sinaai en daar 

zijn jeugd doorbracht. Spreekt ook muziekliefhebbers van buiten de regio aan.  
- Heemkundige Kring Nieuwkerken-Waas 200/700 en Heemkundig Museum, opgericht in 1996, actief 

op lokaal vlak, nl. het erfgoed en vroegere volksleven in Nieuwkerken, deelgemeente van Sint-
Niklaas. Er zijn geregeld contacten met de Stedelijke Musea en afspraken i.v.m. verzamelbeleid. Het 
Heemkundig Museum Nieuwkerken heeft enkele documenten ter beschikking gesteld voor de 
permanente opstelling van het SteM Zwijgershoek. 

- Historisch Pijp- en Tabaksmuseum Sint-Niklaas: gespecialiseerd privaat museum. Via de dienst 
Toerisme zijn er contacten met de Stedelijke Musea, onder meer inzake rondleidingen. In verband 
met collectievorming zijn er afspraken. 

- Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen, gevestigd in Sint-Niklaas, maar op heel Vlaanderen gericht. 
Het genootschap richt jaarlijks in de periode 11 november tot 6 december het ‘Huis van de Sint’ in 
op de tweede en derde verdieping van de Salons voor Schone Kunsten. De museumfunctie van dit 
gebouw wordt dan op een laag pitje gezet, omdat de grote toeloop van belangstellenden (vooral 
lagere en kleuterscholen en gezinnen met kinderen) voor het ‘Huis van de Sint’ moeilijk te 
combineren valt met het reguliere museumaanbod van collectiepresentatie en educatieve werking. 

 
 

2.2.2.6. Doelgroepen van de Stedelijke Musea 
 
De verscheidenheid van collecties die door de Stedelijke Musea beheerd worden doet veronderstellen 
dat diverse doelgroepen kunnen worden aangesproken door het aanbod. Voor elke doelgroep is een 
aangepast educatief aanbod uitgewerkt of worden activiteiten geprogrammeerd. 
 
Doelgroepen met ranking 1-7 in volgorde van belangrijkheid: 
1.1. Inwoners van de stad Sint-Niklaas (1) 
1.2. Cultureel geïnteresseerde individuele bezoekers uit de regio Waasland (2) 
1.3. Cultureel geïnteresseerde individuele bezoekers uit Vlaanderen (5) 
1.4. Toeristen (Internationaal) (6) 
1.5. (Leerlingen van) scholen stad Sint-Niklaas en regio Waasland (3) 
1.6. Groepen (volwassenen) stad Sint-Niklaas en regio Waasland (4) 
1.7. Ondernemingen stad Sint-Niklaas en regio Waasland (7) 
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Deel 3. Missie en visie 
 
3.1. Missie 
 
De Stedelijke Musea Sint-Niklaas hebben de bijzondere ambitie om letterlijk het ‘geheugen’ en de ‘SteM’ 
van de stad en de streek te worden.  
De kernopdracht is breed: het optimaal bewaren, inventariseren, bestuderen en ontsluiten van een 
historisch gegroeide en levende collectie museale objecten uit de domeinen ‘beeldende kunst’, 
‘cartografie’ en ‘cultuurgeschiedenis’. 
Het ‘ontsluiten’ impliceert de organisatie van een publiekswerking die tot doel heeft alle inwoners van 
stad en streek op een wetenschappelijk verantwoorde, maar tegelijk intrigerende en verrassende 
manier kennis te laten maken met de brede culturele voorgeschiedenis van het Land Van Waas. 
 
 

3.2. Visie 
 
De Stedelijke Musea Sint-Niklaas willen musea zijn van de regio, voor de regio. 
Om het label ‘musea van de regio’ te mogen dragen, weegt de uniciteit van bepaalde (deel)collecties 
door: de verzamelingen industriële archeologie (breimachines), de schilderkunst en grafiek uit de 
regionale kunstproductie en de historische cartografie uit de regio worden op een centrale plaats 
verzameld en ontsloten.  
Als ‘musea voor de regio’ willen de Stedelijke Musea een etalage zijn van cultuurgeschiedenis, 
beeldende kunst en cartografie.  
Een plaats waar de inwoners van de stad Sint-Niklaas en het Waasland hun gemeenschappelijk 
verleden kunnen reconstrueren.  
Wie zijn verleden kent, wie weet waar hij vandaan komt, kan ook beter de toekomst inschatten.  
De Stedelijke Musea zien zichzelf daarom een rol toebedeeld als versterker van deze lokale en regionale 
identiteit.  
 
De lokale en regionale context van de Stedelijke Musea wordt tegelijk vertaald naar een algemeen 
universeel verhaal dat ook bezoekers van (ver) buiten de regio kan boeien.  
Verzamelingen met een nationaal belang (de collectie (post-)impressionistische schilderkunst en de 
historische collectie lichaamsverzorging) en zelfs van een internationaal niveau (de verzameling 
Mercatorkaarten, -atlassen en –globes en de unieke collectie van 160.000 exlibrissen) dragen bij tot dit 
gegeven. 
 
De museumstaf, samen met alle medewerkers en partners, wil de Stedelijke Musea tijdens de 
beleidsperiode 2009 -2014 op een geloofwaardige manier naar een hoger niveau tillen.  
Zo worden de Stedelijke Musea meer en meer een volwaardige speler in het lokale en regionale 
culturele veld en, bij uitbreiding, in een concurrentiële vrijetijdsmarkt. 
 
De concrete aanpak voor de komende jaren bestaat uit volgende elementen: 

− Het verzamelbeleid spitst zich meer dan ooit toe op collecties die noodzakelijk zijn “om het 
verhaal te vertellen”. 

− De materiële toestand van de collecties wordt zorgvuldig opgevolgd en met de best beschikbare 
technieken op een aanvaardbaar niveau gehouden. 

− Nauwkeurige objectregistratie en grondig wetenschappelijk onderzoek van de collecties 
onderbouwen een actief tentoonstellingsbeleid. 

− De museale presentaties in de Salons voor Schone Kunsten en het Mercatormuseum worden 
opgekrikt tot op het niveau van SteM Zwijgershoek. 

− De implementatie van moderne communicatietechnieken stuurt de musea in de richting van een 
echt cultureel ondernemerschap en marktgericht denken. Constant wordt de kwaliteit van het 
aanbod bewaakt, om er voor te zorgen dat een zo groot mogelijk geïnteresseerd publiek bereikt 
wordt. 

− De communicatie is doelgroepgericht en speelt subtiel in op de verschillende drijfveren voor 
museumbezoek: kennis verwerven, esthetische ervaring opdoen, sfeerbeleving, 
nieuwsgierigheid en openstaan voor nieuwe indrukken, ontspanning,... 
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− In de beleidsperiode 2009-2014 willen de Stedelijke Musea meer diversificatie qua inkomsten 

nastreven door verhoging van de eigen inkomsten uit ticket- en catalogusverkoop, het 
aantrekken van private middelen en een beroep doen op subsidiëring van werkingskosten en 
projectkosten. 

− De creatie van een aangename, stimulerende werkomgeving, voldoende intern overleg en het 
positief gevoel dat blijft hangen bij kleine en grote successen zal de beroepsfierheid bij alle 
medewerkers nog doen toenemen. 
 

De Stedelijke Musea Sint-Niklaas beschikken voor deze opdrachten over drie museumsites, op 
wandelafstand van elkaar gelegen in de stadskern, voldoende opgeleid personeel en de nodige 
financiële middelen uit eigen inkomsten en voorzieningen op de stadsbegroting. 
 
Samengevat streven de Stedelijke Musea naar een integraal, hoogwaardig, bezoekersgericht 
museumproduct waarbij alle elementen van het verhaal kloppen: van de kwaliteit van de presentatie tot 
de manier waarop de museummedewerker de bezoeker te woord staat, van de artistieke of 
cultuurhistorische waarde van de objecten tot de bereikbaarheid van de musea, van de herkenbaarheid 
van alle communicatiedragers tot de bezoekerstevredenheid op evenementen. 
 
De slogan “Verrassend erfgoed. Meer dan een omweg waard.” werpt zijn vruchten af. 
Want vandaag komen bezoekers naar de Stedelijke Musea met een relatief laag verwachtingspatroon 
en gaan zeer tevreden naarbuiten.  
In de toekomst willen de Stedelijke Musea dit verwachtingspatroon én de bezoekerstevredenheid nog 
meer substantieel verhogen. 
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Deel 4. Strategisch plan 
 
Strategische en operationele doelstellingen, effecten en 
resultaatsindicatoren 
 

Strategische doelstelling 1:  
De historisch gegroeide museumcollecties beeldende kunst, cartografie en 
historische objecten worden doelgericht uitgebouwd en versterkt. 
 
Effect: 
Het collectiebeleid (verwervingen en afstotingen) staat ten dienste van de verhalen die in de 
verschillende museumpresentaties gebracht worden. 
 
Operationele doelstelling 1.1.  
 
De hiaten in de verzameling schilderkunst 19de eeuw zullen worden opgevuld met focus op 
de landschapsschilderkunst en de collectie Henri Evenepoel. 
 
Resultaatsindicatoren: 

- kunsthistorisch onderzoek van de verzameling schilderkunst 19de eeuw 
- aantal en kwaliteit van de verworven werken die de evolutie van de landschapsschilderkunst in 

de 19de eeuw uitdiepen 
- aantal en kwaliteit van de aanvullingen van de verzameling ets-, teken- en schilderkunst van de 

topcollectie Henri Evenepoel 
 
 
Operationele doelstelling 1.2.  
 
Het verzamelbeleid van werk van regionale kunstenaars uit de 19de en 20ste eeuw zal 
worden omgezet van een passief naar een actief beleid. De Stedelijke Musea Sint-Niklaas 
hebben, zeker voor wat betreft de schilderkunst in het Waasland, een expliciete en unieke 
opdracht te vervullen, als bewaarder van dit erfgoed voor de toekomst, want geen andere 
instelling zal dit in onze plaats doen. 
 
Resultaatsindicatoren: 

- een analyse van de huidige collectie regionale schilderkunst 19de en 20ste eeuw met onderzoek 
van de productie schilderkunst in het Waasland in de 19de en de 20ste eeuw 

- aantal en kwaliteit van de verworven werken van kunstenaars uit het Waasland uit de 19de en 
de 20ste eeuw die elementen die ontbreken, invullen in het huidige collectieverhaal 

- aantal en kwaliteit van de verworven werken van kunstenaars aangesloten bij de Kunstkringen 
(Wase Kunstkring, Lucasgezellen, Kalipègè,.. o.m. naar aanleiding van een tentoonstelling) 

- samenwerking met Stedelijke Academie Schone Kunsten rond werk van Wase kunstenaars in 
depot van Academie 

- een strategie, ontwikkeld samen met externe experts, met duidelijke criteria om selectiever en 
actiever in te gaan op aanbiedingen uit de markt met het oog op een betere kwaliteit van de 
verworven kunstwerken 

 
 
Operationele doelstelling 1.3.  
 
De bestaande verzameling grootgrafiek van kunstenaars uit het Waasland (en 
aangrenzende regio’s in Oost-Vlaanderen en Antwerpen) en van kunstenaars met nationale 
impact zal verder worden aangevuld in functie van een actief tentoonstellingsbeleid.  
 
Resultaatsindicatoren: 

- analyse van de huidige collectie grootgrafiek 
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- aantal en kwaliteit van de grafische werken verzameld op basis van de uitbouw van een actief 

tentoonstellingsplatform voor hedendaagse grafiek (bijvoorbeeld uitwisseling met het Frans 
Masereel Centrum te Kasterlee en het Centre de la Gravure La Louvière) 

- aantal en kwaliteit van de grafische werken verzameld in opvolging van de actuele 
grafiekproductie in Vlaanderen (van kunstenaars die alleen grafisch werk produceren, maar ook 
van kunstenaars die grafiek naast andere vormen van beeldende kunst produceren) 

 
 
Operationele doelstelling 1.4.  
 
Het Internationaal Exlibriscentrum zal als volwaardig onderdeel van de Stedelijke Musea 
de rijke verzameling exlibris verder aanvullen met kunstproductie van (inter)nationale 
kunstenaars in kleingrafiek. Dit gebeurt in functie van een actief tentoonstellings- en 
ontleningsbeleid. 
 
Resultaatsindicatoren: 

- aantal en kwaliteit van de werken aan de collectie toegevoegd via de Internationale 
Exlibriswedstrijd (enkel de werken die gecatalogeerd en tentoongesteld worden) 

- een kader om in te gaan op aanbiedingen van kleingrafiek die vandaag in bezit is van een 
beperkte groep (inter)nationale verzamelaars 

- aantal en kwaliteit van de verworven verzamelingen (uit nalatenschap)  
- aantal afstotingen van overtollige dubbels uit de collectie na gefaseerde basisregistratie 
- aantal en kwaliteit van de verworven werken kleingrafiek, gelegenheidsgrafiek, opdrachtgrafiek, 

boekillustraties 
 
 
Operationele doelstelling 1.5.  
 
De collectie cartografie van de 16de tot de 19de eeuw, bijna helemaal in eigendom van de 
Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, is zeer volledig en 
representatief. De collectie cartografie zal in functie van de tentoonstelling ‘Mercator 
digitaal’ (werktitel) in 2012 en een aanpassing van de museumpresentatie worden 
aangevuld met 19de eeuwse meetinstrumenten, moderne kaarten en digitale toepassingen. 
 
Resultaatsindicatoren: 

- de samenstelling en kwaliteit van de verzameling 19de eeuwse meetinstrumenten 
- een nieuwe overeenkomst met het Nationaal Geografisch Instituut met actualisering van de 

bruikleen van 20ste eeuwse kaarten en oude cartografische toestellen 
- de aard en kwaliteit van de digitale toepassingen die de huidige stand van zaken en de 

toekomst van de cartografie illustreren 
 
 
Operationele doelstelling 1.6.  
 
De verzameling gebruiksvoorwerpen voor lichaamsverzorging, met een duidelijke waarde 
op cultuurhistorisch vlak, zal uitgezuiverd worden naar een kleinere, maar kwalitatieve 
verzameling. 
 
Resultaatsindicatoren: 

- aantal en kwaliteit van de schenkingen die hiaten in de verzameling (en de inhoudelijke 
verhaallijn die ze stoffeert) opvullen 

- aantal afgestoten voorwerpen na volledige registratie  
- aantal en kwaliteit van de objecten lichaamsverzorging van recente datum die de collectie up to 

date houden 
- aantal aanvullingen op immaterieel erfgoed: getuigenissen in audio en op video 
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Operationele doelstelling 1.7. 
 
De verzameling industrieel erfgoed van de breigoedsector zal alleen in aantal uitgebreid 
worden om lacunes in de huidige collectie in te vullen.  
 
 
Resultaatsindicatoren: 

- (deel)collectiebeleidsplan van het industrieel erfgoed 
- aangevuld met adviezen van de werkgroep van de vzw Breimuseum, die bestaat uit ex-

industriëlen, werknemers en sociale partners 
- aantal en kwaliteit van de verworven objecten (machines) die een lacune in de huidige collectie 

invullen door hun datering, uniciteit, goede toestand 
- aantal aanvullingen op immaterieel erfgoed: getuigenissen in audio en op video 
- aantal en kwaliteit van de documentatie uit (stopgezette) bedrijven, wisselstukken (naalden,…), 

gebreide stukken ((historische) kleding, technisch textiel, fabrieksstalen,…) en grondstoffen 
 
 
Operationele doelstelling 1.8.  
 
De collectie archeologica wordt aangevuld in functie van wijzigingen in de verhaallijn 
‘mens en materie’ in SteM Zwijgershoek.  
 
Resultaatsindicatoren: 

- aanpassing van de overeenkomsten  met de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land 
van Waas en de Archeologische Dienst Waasland aangepast.  

- de collectie archeologica van de Boudelo-abdij in bezit van de stad wordt geconsolideerd 
- aantal en kwaliteit van de gerestaureerde objecten uit bestaande verzamelingen in de 

permanente presentatie 
- aantal en kwaliteit van nieuwe archeologische vondsten uit recente vindplaatsen (vb Gallo-

Romeinse nederzetting in Europark Zuid–Sint-Niklaas) die het museumverhaal actueel houden 
- aantal en kwaliteit van objecten gepresenteerd op tijdelijke tentoonstellingen en in het 

educatief archeologisch depot 
 
 
Operationele doelstelling 1.9. 
 
Het bruikleenverkeer van objecten uit de collectie blijft ook in de toekomst verder 
gestructureerd en aan bepaalde voorwaarden verbonden. 
 
Resultaatsindicatoren: 

- het systematisch gebruik van een vaste bruikleenovereenkomst  
- het hanteren van bepaalde voorwaarden om bruiklenen uit de collectie toe te staan 

(bruikleenvraag op basis van een officieel schrijven, registratie van uit te lenen objecten, geen 
bruikleen van kernobjecten die cruciaal zijn in de permanente presentatie, …) 

 
 
Operationele doelstelling 1.10.  
 
Er worden concrete afspraken gemaakt over het collectiebeleid met andere erfgoedactoren 
binnen de stad en binnen en buiten de regio. 
 
Resultaatsindicatoren: 

- het in werking treden van een verzamelbeleid gebaseerd op onderlinge afspraken met andere 
erfgoedpartners over afbakening van het verzamelgebied, ruil, schenking,… 

- afspraken met de Vlaamse textielmusea in Gent, Ronse en Kortrijk over de verzameling 
breigoed 

- afspraken met het museum Plantin Moretus, de Koninklijke Bibliotheek, de 
Universiteitsbibliotheek Gent over de verzameling cartografie 
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Strategische doelstelling 2:  
De materiële toestand van de museumcollecties wordt op een duurzame en 
professionele wijze op peil gehouden en waar mogelijk verbeterd. 
 
Effect: 
Een goed geconserveerde en gemonitorde verzameling onroerend erfgoed. 
 
 
Operationele doelstelling 2.1.  
 
De licht-, temperatuur- en vochtbeheersing in de musea wordt nauwgezet opgevolgd en 
geanalyseerd. 
 
Resultaatsindicatoren: 

- analyse van de verzamelde gegevens over temperatuur en luchtvochtigheid (humbug T-RH 
dataloggers, manueel verzamelde data) 

- realisatie van verbeteringspunten op basis van de analyse 
- de uitvoering van de verwarmings- en klimatisatieplannen op seizoens- en dag/nachtbasis van 

de museumsites 
- aanpassingen van de verlichting aan de aard van de objecten met de lichtmeter (bijvoorbeeld 

bij de atlassen en wandkaarten in het Mercatormuseum) 
 
 
Operationele doelstelling 2.2.  
 
Investeren in infrastructuur en materialen om de preventieve conservatie van de 
museumobjecten te handhaven. 
 
Resultaatsindicatoren: 

- UV-werende filters op de raampartijen gelijkvloers en eerste verdieping van de Salons voor 
Schone Kunsten 

- UV-werende filters op de ramen van de publiek toegankelijke gedeeltes van het Internationaal 
Exlibriscentrum 

- een nieuwe archiefruimte voor de papieren collectie van het Internationaal Exlibriscentrum 
- vochtwerende maatregelen in de Piet Elshoutzaal (injecteren muren) en het brei-atelier en de 

museumdepots (vernieuwen zinkwerk dakgoten) 
- installatie en werking van losse be- en ontvochtigers voor de Piet Elshoutzaal in SteM 

Zwijgershoek en de zalen oude en 19de eeuwse kunst op het gelijkvloers van de Salons voor 
Schone Kunsten 

- Dagelijks gebruik van diverse conserveringsmaterialen (transportbakken, archiefdozen, zuurvij 
museumkarton, kunststof palletten,…) 

- installatie en gebruik van nieuwe verlichting op de benedenverdieping en de eerste verdieping 
van de Salons voor Schone Kunsten 

 
 
Operationele doelstelling 2.3. 
  
De mechanische, elektronische en organisatorische beveiliging van de museumsites blijft 
een belangrijk aandachtsgebied. 
 
 
Resultaatsindicatoren: 

- aantal bestaande deuren, ramen, sloten en scharnieren vervangen door inbraakveilige 
materialen in de Salons voor Schone Kunsten, op basis van het technopreventief advies van de 
politie 

- test- en onderhoudsrapporten van de installaties voor brand- en inbraakdetectie en de centrale 
meldkamer 
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- aantal installaties van mechanische en elektronische beveiliging van de breimachines in de 

publieke ruimte van het brei-atelier 
- het respecteren van normen inzake beveiliging van gebouwen en collectie na opleiding van 

poetsvrouwen en suppoosten 
- jaarlijkse brand- en evacuatieoefening per site 
- opleiding van onthaalbedienden tot erfgoedbewaker indien vereist door Bewakingswet 
- inrichting van het nieuwe Mercatormuseum met in achtneming van de best beschikbare 

technieken van beveiliging en de beschikbare financiële middelen 
- een geactualiseerd beveiligingsplan van site Zwijgershoek 
- een nieuw beveiligingsplan voor de site Mercatormuseum / Huis Janssens (Zamanstraat) en de 

Salons voor Schone kunsten 
- een geactualiseerd sleutelplan van de site Zwijgershoek 
 

 
Operationele doelstelling 2.4. 
 
Bij bruikleenverkeer van objecten van de Stedelijke Musea of andere musea voldoende 
maatregelen blijven nemen om de collectiestukken voor beschadiging te vrijwaren. 
 
Resultaatsindicatoren: 

- het transport van objecten gebeurt steeds door in kunsttransport gespecialiseerde bedrijven, of 
door de eigen opgeleide museumtechniekers 

- de inrichting van tentoonstellingen en de bevestiging van objecten gebeurt steeds door de 
eigen opgeleide museumtechniekers 

- exlibristentoonstellingen voor derden zijn door de eigen gespecialiseerde museumtechniekers 
ingelijst, met gebruik van zuurvrije materialen 

- allriskverzekering van alle bruikleenverkeer van nagel tot nagel 
 
 
Operationele doelstelling 2.5.  
 
Er wordt constant gestreefd naar het ideale evenwicht tussen het publiek ontsluiten van de 
collectie en het behoud ervan. 
 
Resultaatsindicatoren: 

- duidelijke communicatie over de do’s en dont’s naar bezoekers toe 
- suppoosten passen onthaaltechnieken toe om bezoekers voldoende respect voor de collectie te 

laten opbrengen 
- aantal en kwaliteit van de materialen (vitrines, afsluitingen,…) om objecten op een museaal 

verantwoorde wijze te exposeren 
- recepties in de museumgebouwen vinden plaats onder strikte voorwaarden 
- tijdelijk depot van gedeeltes van de permanente collecties in de Salons voor Schone Kunsten 

(bijvoorbeeld naar aanleiding van evenementen met hoog risico (Nacht van de Musea, 
organisatie van het Huis van de Sint,…)) 

 
 
Operationele doelstelling 2.6.  
 
De Stedelijke Musea vervullen als belangrijke erfgoedpartner in het Waasland een 
regionale depotfunctie en schakelen zich in in het depotbeleid van de provincie Oost-
Vlaanderen. 
 
Resultaatsindicatoren: 

- aantal 3D-objecten uit de collectie van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van 
Waas in beheer in de stedelijke depots 

- een ruimte van 400 m² ingericht als regionaal toondepot voor archeologische objecten voor de 
Archeologische Dienst Waasland 
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- een publieke depotomgeving voor de regionale kaartproductie 17de tot 19de eeuw in het 

Mercatormuseum  
- bewaring van de reserve van de collectie beeldende kunst (schilderijen, grootgrafiek en exlibris) 

van de hand van regionale kunstenaars respectievelijk op schilderijrasters, in plankasten en in 
zuurvrije cassettes in niet-publiek toegankelijke depots 

- afspraken met andere regionale erfgoedpartners 
 
 
Operationele doelstelling 2.7.  
 
Het restauratie- en conservatieplan voor beeldende kunst en archeologica wordt 
stapsgewijs en à rato van de beschikbare financiële middelen in uitvoering gebracht. 
 
Resultaatsindicatoren: 

- aantal restauraties van schilderijen op basis van de lange termijnplanning met urgentielijst 
- aantal restauraties van archeologica in keramiek in functie van de aanvulling en actualisering 

van de verhaallijn ‘mens en materie’ in SteM Zwijgershoek, tijdelijke tentoonstellingen en het 
educatief archeologisch depot 

 
 
Operationele doelstelling 2.8. 
 
De expertise van de Stedelijke Musea inzake behoud en beheer wordt op verzoek ter 
beschikking gesteld van (regionale) erfgoedorganisaties en particulieren. 
 
Resultaatsindicatoren: 

- aantal en kwaliteit van de adviezen door de collectiebeheerder van de musea over het behoud 
en beheer van de regionale collectie 3D-objecten van de Oudheidkundige Kring  

- aantal studiedagen over behoud en beheer door regionale, provinciale of nationale organisaties 
in de collecties van de Stedelijke Musea 

- aantal en kwaliteit van de adviezen door de collectiebeheerder van de musea over behoud en 
beheer aan andere instanties die met objecten een tentoonstelling organiseren  

- aantal museumvitrines ontleend door andere stedelijke diensten en erfgoedorganisaties om in 
de beste omstandigheden objecten tentoon te stellen 

- de jaarlijkse kunst- en antiekschatting met mogelijkheid om advies in te winnen over het 
behoud en beheer van objecten die deelnemers laten taxeren 

- aantal gelegenheden dat de expertise van de collectieverantwoordelijke van het Internationaal 
Exlibriscentrum inzake behoud en beheer wordt aangeboden aan gespecialiseerde verzamelaars 

- inschakeling van de expertise in het depotbeleid uitgewerkt door de provincie Oost-Vlaanderen 
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Strategische doelstelling 3:  
De museumcollectie wordt verder geïnventariseerd en ontsloten op het 
geautomatiseerd collectieregistratiesysteem. Een goede inventarisatie 
vormt de basis van diepgaander wetenschappelijk onderzoek op bepaalde 
(deel)collecties. 
 
Effect: 
Het grootste gedeelte van de museumcollecties is geïnventariseerd. Belangrijke domeinen worden 
wetenschappelijk verkend en onderzocht in functie van het verrijken van de museumpresentaties en het 
uitgeven van kwalitatief hoogstaande publicaties. 
 
 
Operationele doelstelling 3.1.  
 
De inventarisatie van de collectie blijft een arbeidsintensieve opdracht en wordt in het 
collectieplan per (deel)collectie planmatig aangepakt. 
 
Resultaatsindicatoren: 

- registratie van de cartografische collectie: het aantal geregistreerde velden over de toestand 
van, waardebepaling van en opschriften op de objecten 

- aantal van toegevoegd beeldmateriaal  bij de registratie van de collecties cartografie, 
schilderijen en grafiek 

- standplaatscontroles van werken uit het stedelijk kunstbezit die een plaats hebben gekregen 
buiten de musea (bijvoorbeeld in kabinetten van schepenen, kantoren en vergaderzalen in het 
stadhuis) 

- aantal aanvullingen van de basisregistratie van de schilderijencollectie met voornamelijk het 
toevoegen van afbeeldingen, bruikleendossiers en andere velden zoals bijvoorbeeld opschriften, 
merken en eigendomsgeschiedenis 

- implementatie van de detailstudie over het uitbreiden van de basisregistratie van de collectie 
grootgrafiek  

- aantal registraties tot volledige registratie van de collectie ‘mens en lichaam’ 
- een actieplan voor verdere basisregistratie van de collectie exlibris en kleingrafiek met volgende 

elementen: van bulkregistratie naar gefaseerde en selectieve registratie van interessante 
onderdelen van de collectie met o.m. registratie van gecatalogeerde werken uit wedstrijden, 
registratie van tentoonstellingen die in bruikleen gegeven worden, registratie van thematische 
tentoonstellingen in eigen productie 

- aantal elektronische registraties van het industrieel erfgoed van de breisector na omzetting van 
de bestanden in excel 

- aantal registraties van bulkmateriaal (bakstenen, ornamentele bouwelementen, tegels, metalen 
voorwerpen,…) uit de archeologische deelcollectie van de Boudelo-abdij  

 
 
Operationele doelstelling 3.2.  
 
De digitalisering van een gedeelte van de Mercatorcollectie zal uitgevoerd worden in 
functie van de tentoonstelling ‘Mercator digitaal’ (werktitel) in 2012. 
 
 
Resultaatsindicatoren: 

- een tentoonstellingsplan met advisering door wetenschappelijk comité 
- digitale versies van atlassen en wandkaarten van Mercator in functie van de presentatie 
- digitale versie van de hemelglobe in functie van de 3D-presentatie in de tentoonstelling 
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Operationele doelstelling 3.3.  
 
Het onderzoek op de (deel)collecties wordt gevoerd in functie van het wetenschappelijk 
onderbouwen van de presentatie van de vaste collecties en tijdelijke tentoonstellingen en 
levert stof voor museumpublicaties. 
 
Resultaatsindicatoren: 

- een audiogids voor de Salons voor Schone Kunsten met inhoud, onder meer wetenschappelijke 
informatie uit het brievenarchief van schenker Mathys 

- aantal stages van studenten hoger onderwijs die een deel van de collecties onderzoeken 
(bijvoorbeeld: jongerencultuur in de verhaallijn ‘mens en lichaam’, de geschiedenis van de 
textielsector in de verhaallijn ‘mens en machine’ en het verhaal van de Wase koopkracht bij de 
museale toepassing met de digitale weegschaal in SteM) 

- kwaliteitsmeting van bovengenoemd stagewerk 
- wetenschappelijk onderzoek op delen van de collectie voor de redactie van de catalogus voor 

de tentoonstelling ‘Mercator digitaal’ (werktitel) in 2012 
- wetenschappelijk onderzoek voor de heruitgave van de catalogus ‘Stedelijk Kunstbezit’ 
- publicatie van resultaten van onderzoek op de collecties in de elektronische nieuwsbrief die in 

2010 wordt opgestart 
- onderzoeksresultaten van nieuwe domeinen aansluitend op de collectie exlibris: familiekunde, 

heraldiek, politieke geschiedenis in verband met de verzameling exlibris uit het vroegere 
Oostblok of uit het interbellum 

- aantal en kwaliteit van de publicaties in het kwartaaltijdschrift Boekmerk van de vereniging van 
exlibrisverzamelaars en –kunstenaars Graphia op basis van het wetenschappelijk onderzoek in 
de collectie exlibris 

- aantal en kwaliteit van de inhoudelijke opleidingen voor museumgidsen en gidsen van de 
toeristische dienst gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek 

 
 
Operationele doelstelling 3.4.  
 
De gespecialiseerde museumbibliotheken ontsluiten voor het onderwijs en voor 
onderzoekers. 
 
 
Resultaatsindicatoren: 

- aantal geïnventariseerde naslagwerken en periodieken die worden verworven 
- aantal consultaties van de gespecialiseerde bibliotheken over 19de eeuwse schilderkunst, 16de 

eeuwse cartografie, de collectie lichaamsverzorging, de collectie exlibris en grafiek door een 
geïnteresseerd publiek  

- inrichting en gebruik van een leeszaal voor de bibliotheken over 19de eeuwse schilderkunst, 16de 
eeuwse cartografie, de collectie lichaamsverzorging en de verschillende jaargangen van 
periodieken 

- herinrichting en gebruik van de leeszaal van de gespecialiseerde bibliotheek over exlibris en 
grafiek in het Internationaal Exlibriscentrum  

 
 
Operationele doelstelling 3.5.  
 
De Stedelijke Musea spelen een voortrekkersrol binnen het digitalisatieproject MOVE 
(Musea Oost-Vlaanderen in evolutie). 
 
Resultaatsindicatoren: 

- aantal stuurgroepvergaderingen en vergaderingen van de werkgroep thesauri door de 
collectiebeheerder bijgewoond 

- mogelijkheid tot consultatie van de website www.museuminzicht.be die de inventaris publiek 
ontsluit, in het infopunt, het publiek depot, en in het vernieuwde Exlibriscentrum door de 
bezoeker  
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Strategische doelstelling 4:  
Een actuele, stijlvolle en, waar mogelijk, interactieve museumpresentatie 
en een veelzijdige en vernieuwende publiekswerking maken het 
maatschappelijk draagvlak van de musea breder. 
 
Effect: 
De museumpresentaties weten een ruim en divers publiek in de stad en regio te boeien. Door het 
organiseren van uiteenlopende activiteiten blijven de musea een springlevende speler in het 
erfgoedveld van het Waasland. 
 
 
Operationele doelstelling 4.1.  
 
De museumpresentaties van de Salons voor Schone Kunsten en het Mercatormuseum 
krijgen een upgrade tot het niveau van SteM Zwijgershoek. 
 
Resultaatsindicatoren: 

- Salons voor Schone Kunsten: een nieuwe moderne museumverlichting, een audiogids met info 
over het gebouw en de kunstcollectie, aanpassing van de selectie gepresenteerde werken (een 
ingrijpende aanpassing van de opstelling is vandaag onmogelijk door een gebrek aan 
presentatieruimte). 

- In het Mercatormuseum een open depotpresentatie van de cartografie 17de-19de eeuw, 
- Franse, Engelse en Duitse versies van de A-teksten in SteM Zwijgershoek en het vernieuwde 

Mercatormuseum en de teksten op de audiogids in de Salons voor Schone Kunsten  
- een kindvriendelijke presentatie voor de doelgroep 6 tot 12-jarigen op elke site: het spel “huis 

in schuifjes” in de Salons voor Schone Kunsten voor gezinnen met kinderen, edu-sokkels, 
educars en museumkoffertjes in SteM Zwijgershoek en de herinrichting van de bestaande 
thematische kinderhoek gevolgd door een aantrekkelijk kinderparcours met kijkwijzer in het 
vernieuwde Mercatormuseum 

 
 
Operationele doelstelling 4.2.  
 
Een origineel jaarprogramma dat zich richt tot de individuele bezoeker, brengt leven in de 
brouwerij, belicht afzonderlijke aspecten van de collectie en bereikt vaak een publiek dat 
tot een doelgroep behoort die niet frequent musea bezoekt. 
 

 
Resultaatsindicatoren: 

- 2 tentoonstellingen in eigen productie per jaar met een link naar de vaste collectie 
- co-productie van één of meer tentoonstellingen met derden die een interessante aanvulling 

vormen op het bestaande museale aanbod 
- tentoonstellingen in samenwerking met de Stedelijke Openbare Bibliotheek over het onderwerp 

exlibris 
- Grafiekbiënnales 2011 en 2013 als exponent van de internationale exlibriswedstrijd 
- de tentoonstelling ‘Mercator digitaal’ (werktitel) in 2012 
- een tentoonstelling naar aanleiding van honderd jaar Stedelijke Musea in 2013 over honderd 

jaar schilderkunst in het Waasland 
- het huidige tentoonstellingsbeleid van de musea ingebed in een algemene visie op 

tentoonstellingsbeleid in de stad  
- aantal bezoekers, het bereik van nieuwe doelgroepen en bezoekerstevredenheid bij 

tentoonstellingen in eigen productie of in co-productie met derden 
- een tiental lezingen per jaar die een onderdeel van de collectie uitdiepen 
- aantal bezoekers, het bereik van nieuwe doelgroepen en bezoekerstevredenheid bij lezingen 
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- jaarlijkse deelname met 1 of meerdere musea of activiteiten aan evenementen: Erfgoeddag, 

Openmonumentendag, Week van de Smaak, Seniorenweek, Wetenschapsweek (nationaal), 
Ambachtelijk Weekend (regionaal) en Terrasjesdagen en Vredefeesten (lokaal) 

- jaarlijkse organisatie van een kunst- en antiekschatting, de Dag van den Brei en de Nacht van 
de Musea 

- bezoekersaantal en –tevredenheid op evenementen 
- evaluatie van impact van rondleidingen op Museumzondag  
- aantal en bereik van doelgroep bij nieuwe publieksactiviteiten (publieksgesprekken met 

kunstenaars van wie werk wordt verworven, publieksgesprekken met restauratoren van 
objecten, de organisatie van symposium,…) 

- afstemming van het jaarprogramma van de musea op tentoonstellingskalenders van de stad en 
op andere culturele initiatieven 

- verwevenheid met activiteiten van andere culturele actoren 
 
 
Operationele doelstelling 4.3. 
 
Sint-Niklaas is het onderwijscentrum bij uitstek in de regio Waasland: 20.000 kinderen en 
jongeren volgen dagelijks onderwijs in de stad. De Stedelijke Musea spelen maximaal op 
deze situatie in door het aanbieden van 27 kant-en-klare educatieve pakketten in alle 
collecties, voor alle leeftijden: van de derde kleuterklas tot de derde graad van het 
secundair onderwijs.  

 
 

Resultaatsindicatoren: 
- Het theoretisch leermodel van Kolb dient als basis van de educatieve werking. Denkers, 

doeners, dromers en beslissers vereisen een aanpak op maat. 
- educatieve ruimtes als thematische documentatiecentra waar leermodel van Kolb verder wordt 

uitgebouwd 
- aantal en kwaliteit van (nieuwe) pakketten ontwikkeld en (bestaande) pakketten bijgestuurd in 

samenwerking met de lerarenopleiding ‘muzische vorming’ van het KAHO Sint-Lieven en de 
nieuwe opleiding ‘publiekswerking in musea’ van de Faculteit Letteren van de Universiteit Gent. 

- koppeling van de inhoud van alle museumlessen aan ontwikkelingsdoelen, eindtermen en 
attitudes. Communicatie van deze informatie naar het onderwijsveld 

- evaluatie van recent ontwikkelde en aangeboden museumlessen: aantal keren ingericht en 
evaluatie op inhoud 

- proeflessen van nieuwe museumlessen bij klassen die goed met de musea vertrouwd zijn 
- de jaarlijks lerarendag met voorstelling van het totaalpakket en voldoende aandacht voor de 

introductie van nieuwe lessen: evaluatie van impact op doelgroep en aantal deelnemers 
- aantal kinderen en jongeren dat in de krokus-, paas- en herfstvakantie ateliers ‘breien’ volgen 
- responsmeting op communicatie naar het onderwijs:  

o % aanvragen op mailing en herhalingsmailing van de geactualiseerde brochure ‘aanbod 
voor scholen’ 

o monitoring van de info bezorgd aan de redactie van het vakblad Klasse voor Leraars 
- respons op specifieke pakketten geïntroduceerd naar aanleiding van tijdelijke tentoonstellingen 

(bijvoorbeeld ateliers tijdens de Grafiekbiënnale, rond de tentoonstelling ’20 jaar kinderrechten’, 
tijdens de Sinterklaasperiode,…) 

- meting van tevredenheid bij leerlingen en onderwijzend personeel op vlak van interactieve 
inhoud van de museumlessen (gebruik van edu-cars, edu-sokkels, evaluatie van ateliers waar 
kinderen/jongeren ook zelf de handen uit de mouwen steken: drukken, breien, schilderen,…) 

- aantal keren dat maatwerk gevraagd wordt door onder meer aanpassing van museumlessen 
aan een andere leeftijdsgroep of een ander onderwijstype 
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Operationele doelstelling 4.4.  
 
Het aanbod voor groepen volwassenen wordt verder uitgebouwd en via diverse kanalen 
gepromoot bij socio-culturele verenigingen, erfgoedverenigingen, rust- en 
verzorgingstehuizen, service-flats,… 
 
Resultaatsindicatoren: 

- introductie van de typerondleidingen: “textiel extra-muros” (maart 2010) en ‘museum achter de 
schermen’ (juni 2010). Evaluatie van de inhoud van en de vraag naar deze rondleidingen 

- introductie van een aangepaste rondleiding ‘exlibris en kleingrafiek’ naar aanleiding van de 
opening van het vernieuwde Internationaal Exlibriscentrum (2010). Evaluatie van de inhoud van 
en de vraag naar deze rondleiding. 

- introductie van thematische rondleidingen voor volwassenen voor alle tijdelijke 
tentoonstellingen door de musea georganiseerd.  Evaluatie van de inhoud van en de vraag naar 
deze rondleidingen. 

- professionele communicatie naar socio-culturele verenigingen, erfgoedverenigingen, rust- en 
verzorgingstehuizen en animatiediensten van service-flats:  

o responsmeting op mailing en herhalingsmailing van de geactualiseerde brochure 
‘aanbod voor groepen’ 

o responsmeting op advertenties plaatsen in periodieken van verenigingen (Davidsfonds, 
Markant, VTB-VAB, Touring, Okra, Neos,…) 

o monitoring op redactionele artikels in bovenstaande media 
- aantal deelnemers aan een ‘proefavond’ voor verantwoordelijken van verenigingen,… bij de 

lancering van een nieuwe rondleiding  
- aantal verantwoordelijken van verenigingen die kennis maken met een rondleiding op de ‘open 

formule’ op Museumzondagen 
- een intensievere samenwerking met de diensten Toerisme van de stad en het Waasland rond 

het aanbod voor groepen: 
o aantal brochures geleverd in de infopunten toerisme 
o aantal brochures verspreid op toeristische beurzen 
o aantal advertenties van de toeristische diensten waarbij het museaal aanbod gedaan 

wordt 
o aantal rondleidingen en dagarrangementen met museaal aanbod verkocht door de 

toeristische diensten van de stad en de regio 
- aantal folders van de musea verspreid bij lokale horeca, en aantal doorverwijzingen naar lokale 

horeca voor maaltijden en overnachtingen 
- aantal keren dat maatwerk op een rondleiding door een groep werd aangevraagd 

 
 
Operationele doelstelling 4.5.  
 
Publieksonderzoek geeft richting aan diverse aspecten van de publiekswerking: 
jaarprogrammatie, aanbod voor groepen en scholen, de museumpresentatie, marketing en 
communicatie,… 
 
Resultaatsindicatoren: 

- aantal ingevulde enquêteformulieren door individuele bezoekers in SteM Zwijgershoek en de 
andere musea 

- verwerking van de resultaten van enquêtes in functie van de opstelling van bezoekersprofielen, 
de waardering van de museumpresentaties en het bijsleutelen van de communicatiestrategie  

- verwerking van het postcode-onderzoek bij individuele bezoekers en de herkomst van scholen 
en groepen als meting van de geografische impact van de museumwerking 

- analyse van tellingen van bezoekersaantallen per uur ter evaluatie van openings- en 
sluitingsuren 

- de gastenboeken in de musea als meetinstrument van de waardering van de bezoeker 
- bezoekersaantallen geven aanleiding tot bijsturingen op vlak van de publiekswerking 
- analyse van resultaten van enquêtes bij scholen die een museumles volgen 
- analyse van resultaten van enquêtes bij groepen die een rondleiding volgen 
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Operationele doelstelling 4.6.  
 
Via de activiteiten van de vriendenvereniging Opdonder4 bereiken de Musea een nieuw 
doelpubliek door het op een originele manier betrekken van andere kunstvormen (dans, 
toneel, fotografie, poëzie, zang,…) bij de museumcollecties. 
 

 
Resultaatsindicatoren: 
- een structurele ondersteuning door de musea van de vriendenvereniging Opdonder4 op 

logistiek, communicatief en financieel vlak 
- aantal bezoekers op museumcafés van de vriendenvereniging 
- aantal bezoekers op museumcafés die geen traditionele museumbezoekers zijn 
- activiteiten van de vriendenvereniging ook met link naar de andere musea en tijdelijke 

tentoonstellingen 
- uitbreiding van de werkgroep (bestuur) met actieve partners 

 
 
Operationele doelstelling 4.7.  
 
Een doelmatige en efficiënte marketing- en communicatiestrategie met aandacht voor 
verschillende doelgroepen garandeert een structureel bezoekersaantal. 
 
Resultaatsindicatoren: 

- aantal publicaties (folders, affiches, postkaarten) waarin logo en huisstijl van de musea uniform 
worden toegepast 

- nieuwe jaarlijkse edities van brochures ‘jaarprogramma’, ‘aanbod voor scholen’ en ‘aanbod voor 
groepen’ 

- affiches, brochures, postkaarten en advertenties voor activiteiten 
- nieuwe versie promotiefolder 
- monitoring van acties en middelen ingezet volgens het communicatieplan 
- een up-to-date adressenbestand georganiseerd volgens doelgroepen en dit op het nieuwe 

informaticaplatform van de stad 
- responsmeting op directmailcampagnes 
- volwaardige introductie van webcommunicatie (website en E-zine) 
- een duidelijke plaatsing van de musea binnen het stadspromotieplan (citymarketing) 
- aantal en impact van redactionele artikels en mediaberichtgeving over activiteiten na 

perscontacten 
- aantal bezoekers en verkochte museumkaarten 

 
 
Operationele doelstelling 4.8.  
 
De musea ambiëren een maximale participatie van kansengroepen aan het museale 
aanbod. 
 
 
Resultaatsindicatoren: 

- aantal en kwaliteit van de ingrepen in de bestaande infrastructuur van historische panden om 
de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers te bevorderen (op basis van de screening door ATO) 

- nieuwe infrastructuur maximaal toegankelijk voor rolstoelgebruikers 
- aantal rolstoelen per site en intensiteit van gebruik om bezoekers te helpen die moeilijk te been 

zijn 
- voldoende leesbare museumteksten met duidelijke lettertypes, voldoende corpsgrootte,… 
- diverse audiotoepassingen om het museumbezoek van blinden en slechtzienden te faciliteren (5 

audiopunten in SteM Zwijgershoek, audiogidsen in de Salons voor Schone Kunsten en het 
Mercatormuseum) 
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- participatie aan en impact van nieuwe sociale netwerken in het museum: de wekelijkse breiclub 

in het museum, een actievere rol in de buurtwerking, de Nacht van de Musea als een volksfeest 
met lage drempel,… 

- verwijzingen naar het referentiekader van bezoekers van allochtone oorsprong in de 
permanente presentatie en op tijdelijke projecten (getuigenissen in SteM Zwijgershoek, 
aandacht voor het wereldbeeld door de eeuwen heen op alle continenten in het 
Mercatormuseum, tijdelijke projecten,…) 

- een professionele omkadering om bezoekers met een handicap te ontvangen. Enkele 
suppoosten en gidsen genoten een opleiding verpleegkunde of ergotherapie. Vorming van 
andere suppoosten om te leren omgaan met personen met een beperking. 

- aantal educatieve pakketten uitgewerkt voor specifieke doelgroepen: blinden en slechtzienden, 
doven en kinderen met mentale handicap / autisme. Met responsmeting en analyse van 
tevredenheid van deelnemers. 

- aantal rondleidingen voor volwassenen uitgewerkt en opgevraagd voor specifieke doelgroepen: 
blinden en slechtzienden, doven en mensen met mentale handicap / autisme.  Met  
responsmeting en analyse van tevredenheid van deelnemers. 

 
 
Operationele doelstelling 4.9. 
 
De shops op elke museumsite krijgen een vernieuwd assortiment, een beter beheer en een 
doelgerichte promotie. 
 
Resultaatsindicatoren: 

- een voorbereidende studie voor de museumshops, waar ook publieksonderzoek deel van 
uitmaakt 

- een concrete financiële planning 
- rendabiliteitsmeting van de museumshops: verkoopcijfers per shop en per deelassortiment  
- een aangepast assortiment per locatie in lijn met de gepresenteerde collecties. Ideeën voor de 

museumshop op site Zwijgershoek: grafiek van eigen persen, zelf vervaardigde breigoederen, 
replica van archeologica uit de vitrines,… 
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Strategische doelstelling 5:  
De museumgebouwen zijn een gastvrije thuishaven voor bezoekers en 
medewerkers en waarborgen een goede uitoefening van de basisfuncties.  
 
Effect: 
De drie museumgebouwen worden als geschikt ervaren voor de museale functies waartoe ze gebruikt 
worden. 
 
 
Operationele doelstelling 5.1. 
 
SteM Zwijgershoek blijft de centrale site waar alle basisfuncties worden uitgeoefend. 
 
Resultaatsindicatoren: 

- een nieuwe leeszaal voor de museumbibliotheek op de gelijkvloerse verdieping 
- drie functionele, gerenoveerde ruimtes op de eerste verdieping: vernieuwd exlibriscentrum, 

educatief depot van de Archeologische Dienst Waasland en stock- en montageruimte van het 
brei-atelier 

- constructieve samenwerking van 4 diensten op 1 site: de Stedelijke Musea, het Cultuurcentrum 
tentoonstellingen, het Museumtheater en de Archeologische Dienst Waasland 

- aantal bezoekers in de Tentoonstellingszaal op museumprojecten en de toeleidingsfactor naar 
SteM van bezoekers op tentoonstellingen van het Cultuurcentrum en derden 

 
 
Operationele doelstelling 5.2. 
 
De Salons voor Schone Kunsten in een monumentaal herenhuis worden toegankelijker en 
op museaal vlak aantrekkelijker gemaakt. 
 
Resultaatsindicatoren:  

- nieuwe verlichting op het gelijkvloers en de eerste verdieping 
- twee trapliften ontsluiten de gelijkvloerse verdieping en de eerste verdieping 
- onderzoek om bestaande liftkoker te gebruiken voor moderne lift 
- het beschermingsdossier bij het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed wordt 

goedgekeurd 
- meting van bezoekersrespons uit opname in het Netwerk Historische Huizen in Vlaanderen 

 
 
Operationele doelstelling 5.3. 
 
Het Mercatormuseum wordt geactualiseerd na de tentoonstelling ‘Mercator digitaal’ 
(werktitel) 2012. 
 
Resultaatsindicatoren:  

- aanpassing van de presentatie op basis van gedigitaliseerde objecten en informatie uit de 
tentoonstelling 

- creatie van een publieke depotomgeving voor de cartografie 17e-19de eeuw 
 
 
Operationele doelstelling 5.4. 
 
Het Huis Janssens wordt ingericht als een stadskasteel uit de late 19de eeuw. Het oude 
interieur krijgt een museale functie voor groepsbezoeken. Het gebouw blijft de zetel en het 
documentatiecentrum van de Oudheidkundige Kring. 
 
Resultaatsindicatoren:  

- effectieve start van de restauratiewerken in het Huis Janssens  
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- het oude interieur van het huis krijgt na restauratie een publieksfunctie als heringericht 

stadskasteel uit de tweede helft van de 19de eeuw 
- de bibliotheek- en depotruimtes bevestigd als zetel van de Oudheidkundige Kring  
- een interieur toegankelijk op evenementen, groepsbezoeken, en als decor van een 

theatermonoloog over de vroegere bewoner, zijn leven en werk 
- meting van bezoekersrespons uit opname in het Netwerk Historische Huizen in Vlaanderen 
 
 

Operationele doelstelling 5.5. 
 
De infrastructuur op de museumsites wordt onderhouden als een goede huisvader. 
 
Resultaatsindicatoren:  

- basisonderhoud (instellen verwarming, vervangen van lampen, klein schrijnwerk) door de 
museumtechniekers 

- grote onderhoudswerken door medewerkers van de dienst Gebouwen 
- onderhoudscontracten bij externe firma’s voor de brand en diefstalbeveiliging, verwarmings- en 

klimatisatie-installaties, liften,... 
 
 
Operationele doelstelling 5.6. 
 
De verhuur van delen van de infrastructuur aan derden wordt gestimuleerd en aan 
contractuele voorwaarden onderworpen. 
 
Resultaatsindicatoren:  

- aantal verhuringen van onderdelen van de infrastructuur aan derden (verenigingen en 
bedrijven) 

 
 
Operationele doelstelling 5.7. 
 
In functie van de fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid van de museumgebouwen 
worden noodzakelijke maatregelen genomen. 
 
Resultaatsindicatoren:  

- aantal aanpassingen aan en uitbreiding van de nieuwe voetgangerssignalisatie naar de musea. 
- een herwerkte interne bewegwijzering die duidelijk, samenhangend en uniform is aan de 

huisstijl op de drie museumsites. 
- voldoende parkeermogelijkheden en fietsenbergingen in de nabijheid van de museumsites. 

 
Operationele doelstelling 5.8. 
 
De musea streven een continuïteit op vlak van openingsuren en toegangstarieven na. 
 
Resultaatsindicatoren: 

- stabiele toegangstarieven gespiegeld aan tarieven van andere gelijkaardige musea en culturele 
instellingen in middelgrote provinciesteden 

- responsmeting op een nieuwe promotiecampagne voor de museumkaart 
- verruimde openingstijden voor individuele bezoekers blijven voor alle musea op elkaar 

afgestemd 
- evaluatie van de wintersluiting van 5 weken als kostenbesparende maatregel en als een middel 

tot grotere onderhoudswerken in de infrastructuur 
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Strategische doelstelling 6:  
De bedrijfsvoering in de musea steunt op een efficiënte 
organisatiestructuur, een realistische financiering en een eigentijds 
personeelsbeleid.   
 
Effect: 
De werkprocessen binnen de totale museumwerking verlopen gestroomlijnd door een duidelijke 
organisatiestructuur en een efficiënt management. 
 
 
Operationele doelstelling 6.1. 
 
Een efficiënte organisatiestructuur garandeert een vlotte invulling van de museale 
basisfuncties. 
 
Resultaatsindicatoren: 

- voor de verzamelfunctie: volledige juridische beschrijvingen van de wijze van verwerving, 
eigendoms- en auteursrechten per object of (deel)collectie; gestructureerd bruikleenverkeer 

- voor de behoud- en beheerfunctie: consistent gebruik van conserveringsmaterialen 
- voor de wetenschappelijke functie: inventarisatie in Adlib volgens standaarden uit Spectrum 
- voor de publieksgerichte functie: de mate waarin het bezoekersonthaal georganiseerd wordt: 

uitrusting van onthaalbalies met PC-reservatiesysteem en kassa 
- aantal publieksgerichte projecten onder projectmanagement 

 
 
Operationele doelstelling 6.2. 
 
Een ambitieus strategisch plan kan pas slagen als er een realistisch financieel beleid 
tegenover staat. 
 
Resultaatsindicatoren: 

- bedragen van de financiële middelen om de uitoefening van basisfuncties zoals beschreven in 
het actieplan te garanderen 

- aantal interne budgetcontroles en eventueel begrotingswijzigingen in de loop van een werkjaar  
- verschuiving van de inkomsten van een structurele stedelijke inbreng en eigen inkomsten uit 

ticket- en catalogusverkoop naar een groter aandeel van subsidiëring en sponsoring. 
- bedrag en besteding van werkingssubsidies aan een kwaliteitsvolle uitoefening van de 

basisfuncties 
- aantal grootschaliger publieksgerichte projecten met projectsubsidies  

 
 
Operationele doelstelling 6.3. 
 
Duidelijke taakomschrijvingen en regelmatig overleg vormen de basis van een doeltreffend 
personeelsbeleid. 
 
Resultaatsindicatoren: 

- een degelijk organogram van de museumorganisatie 
- gedetailleerde functieprofielen 
- het integriteitsbeleid van de stad en de code van ICOM als deontologische maatstaf 
- een sociale tewerkstelling: diversiteit in het personeelsbestand en jaarlijkse tewerkstelling van 3 

personen in een eerste werkervaringsproject 
- onthaal van nieuwe medewerkers en interne opleiding op maat van hun functie 
- een overlegstructuur met regelmatig overleg met voorbereiding en evaluatie van alle aspecten 

van de werking (maandelijks werkoverleg museumstaf en -techniekers, tweemaandelijks 
poetsvrouwenoverleg, tweemaandelijks suppoostenoverleg) 
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- stafmedewerkers: een duidelijk afgebakend werkgebied, zelfstandig opdrachten uitvoeren met 

coaching, mogelijkheid om taken van collega’s over te nemen 
- administratieve medewerkers: strikte en duidelijke werkverdeling en procedures 
- techniekers: opdrachten van de museumstaf (projecten) en dagelijkse onderhoudstaken 
- suppoosten en poetsvrouwen: vooraf opgestelde dienstroosters 
- museumgidsen: gedegen opleiding, coaching en een eigen overlegstructuur 
- vrijwilligers: opdrachten in de collectie industrieel erfgoed, introductie van 

vrijwilligersvergoeding en intern overleg, vrijwilligers als extra gidsen in brei-atelier 
- teambuilding: gezamenlijk bezoek aan een ander museum of tentoonstelling, organisatie van 

een personeelsfeest 
- gespecialiseerde opleidingen voor alle personeelsleden gekoppeld aan hun vakgebied 

 
 
Operationele doelstelling 6.4.  
 
Museumgidsen en educatieve medewerkers krijgen een grondige opleiding over de inhoud 
van de collecties en actuele interactieve gidstechnieken. 
 
Resultaatsindicatoren: 

- aantal inhoudelijke opleidingssessies, opleidingen tot educatieve medewerker en museumgids 
en opvolgingssessies georganiseerd en gevolgd 

- samenwerking met de opleiding ‘toeristische gids’ van Syntra 
- aantal overlegmomenten met museumstaf en gidsen 

 
 
Operationele doelstelling 6.5. 
 
Het nieuwe ICT-platform zorgt er voor dat de interne organisatie en dienstverlening naar 
de bezoeker vlotter verloopt. 
 
Resultaatsindicatoren: 

- informatisering van de balies van het Mercatormuseum en de Salons voor Schone Kunsten 
- het nieuwe glasvezelnetwerk dat de stedelijke diensten verbindt met centrale servers 
- upgrade van het computerpark van de museumadministratie 

 
 
Operationele doelstelling 6.6.  
 
De samenwerking met het stadsbestuur en de andere diensten van de stad Sint-Niklaas 
blijft een absolute voorwaarde voor een vlotte werking en een groter publieksbereik van de 
musea. 
 
Resultaatsindicatoren: 

- een vlotte communicatie over diverse museumaangelegenheden met het college van 
burgemeester en schepenen als inrichtende macht 

- een structurele samenwerking met de medewerkers van de dienst gebouwen voor kleine en 
grote onderhoudswerkzaamheden 

- inzet van techniekers, suppoosten en poetsvrouwen voor de organisatie van projecten van het 
Cultuurcentrum in de Tentoonstellingszaal Zwijgershoek en op andere plaatsen 

- samenwerking rond educatieve pakketten met de diensten milieu, welzijn en jeugd 
- samenwerking rond gebouwen (o.m. Huis Janssens en Salons) met dienst Monumentenzorg 

stad 
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Operationele doelstelling 6.7. 
 
Bevoorrechte partners uit de erfgoed- en kunstensector kleuren het museaal beleid. 
 
Resultaatsindicatoren: 

- de Archeologische Dienst Waasland (ADW): de presentatie in de verhaallijn ‘mens en materie’ in 
SteM Zwijgershoek blijft actueel, restauraties van archeologische voorwerpen, advies 
educatieve werking 

- de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW): belangrijke bron van museale 
objecten in presentatie en publiek depot SteM en in Mercatormuseum, partner voor 
cultuurhistorische en cartografische tentoonstellingen 

- Vzw Breimuseum: klankbord voor collectiebeleid  en –behoud, mede-organisator Dag van den 
Brei, bron van vrijwilligers voor behoud en beheer en publiekswerking (evenementen) 

- het Cultuurcentrum: tentoonstellingspartner op site Zwijgershoek (toeleidingsfactor naar SteM), 
organisator van concerten in de Salons voor Schone Kunsten 

- de Erfgoedcel Waasland: algemeen coördinator en communicator over erfgoedmateries in het 
Waasland, co-productie tentoonstellingen 

- Vzw Graphia: klankbord voor collectiebeleid exlibris, partner bij organisatie Grafiekwedstrijd en 
–biënnale, ruildagen, communicatie Boekmerk 

- Vzw Warp: brug van oude kunst in de Salons voor Schone Kunsten naar actuele kunst in de 
eigen publiekswerking, samenwerking op vlak van tentoonstellingen en educatieve projecten 

- de stedelijke Academie: co-producties van tentoonstellingen, samenwerking depot schilderijen 
- het Sint-Nicolaasagenootschap Vlaanderen: in de exploitatie van het evenement ‘Huis van de 

Sint’ dat in de Salons voor Schone Kunsten plaatsvindt 
- musea binnen en buiten de regio: afspraken op vlak van verzamelen, bruikleenverkeer in 

functie van tentoonstellingen, gezamenlijk ontwikkelen van reizende projecten 
 
 
Operationele doelstelling 6.8. 
 
Lokale en regionale ondernemingen zijn en worden partners van de Stedelijke musea. 
 
 
Resultaatsindicatoren: 

- aantal sponsoringovereenkomsten voor het jaarprogramma, de educatieve werking en 
tentoonstellingen 

- kwaliteit van de inhoudelijke inbreng van lokale en regionale hightechbedrijven in een 
aangepaste presentatie in het Mercatormuseum 

- de musea leunen door hun ligging aan bij het lokale economische weefsel: contacten met de 
handelaarsverenigingen van de Ankerstraat en de Stationsstraat 

- aantal lokale en regionale ondernemingen als leveranciers van materialen en diensten voor de 
musea (presentatie, jaarprogramma, dagelijkse werking,…) 

- aantal boekingen ‘seminarieformule voor bedrijven’ in SteM Zwijgershoek  
 
 
Operationele doelstelling 6.9. 
 
Het museumteam laat zich over tal van beleidsmateries adviseren. 
 
Resultaatsindicatoren: 

- aantal vergaderingen en adviezen van in 2009 bestaande adviesstructuren (vzw Breimuseum, 
Adviesraad Grafiek en Exlibris, Sectie Beeldende Kunst Cultuurraad, externe adviseurs en 
experts,…) 

- oprichting van een museumadviesraad samengestelds uit experts in diverse museale en niet-
museale vakgebieden, vertegenwoordigers van erfgoedverenigingen en vertegenwoordigers 
aangeduid door het bestuur. 
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Operationele doelstelling 6.10. 
 
De musea willen actief zijn binnen een regionaal en nationaal erfgoednetwerk. 
 
Resultaatsindicatoren: 

- een actieve rol opnemen in het provinciale depotbeleid 
- vertegenwoordiging in adviesgroep Erfgoedcel Waasland 
- een sterkere rol in het regionale museumnetwerk MUWA 
- actieve deelname aan de projecten van Move, het platform voor collectieregistratie in Oost-

Vlaanderen 
- mandaat in de Raad van Bestuur van de Vlaamse Museumvereniging VMV 
- goede relaties uitbouwen en ervaringen uitwisselen met de museumstaf van musea binnen en 

buiten het Waasland
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Deel 5. Meerjarenplanning 2009-2014 
 
 
5.1. Meerjarenplanning per doelstelling 
 
Strategische doelstelling 1: De historisch gegroeide museumcollecties beeldende kunst, cartografie en historische objecten worden 
doelgericht uitgebouwd en versterkt. 
 
Operationele doelstelling Actie Timing Begroting Personeel Infrastructuur 
Operationele doelstelling 
1.1.  
De hiaten in de 
verzameling 
schilderkunst 19de 
eeuw zullen worden 
opgevuld met focus op 
de 
landschapsschilderkunst 
en de collectie Henri 
Evenepoel. 
. 

- Kunsthistorisch onderzoek van de verzameling 
schilderkunst 19de eeuw 

 

2010-2014  Collectiebeheerder 
Conservator 
Museumadviseur 
Cultuurraad 
Externe deskundigen 

Salons voor 
Schone Kunsten – 
Publiek depot 
SteM 

 - Verwerven van werken die de evolutie van de 
landschapsschilderkunst in de 19de eeuw 
uitdiepen  

2010-2014 771/749-51 aankoop 
van kunstwerken: 
30.000 EUR/jaar 

Collectiebeheerder 
Conservator 
Museumadviseur 
Cultuurraad 
Externe deskundigen 

Salons voor 
Schone Kunsten – 
Publiek depot 
SteM 

 - inspelen op opportuniteiten op de kunstmarkt 
door het aanvullen van de verzameling ets-, 
teken- en schilderkunst van de topcollectie 
Henri Evenepoel 

2010-2014 771/749-51 aankoop 
van kunstwerken: 
30.000 EUR/jaar 

Collectiebeheerder 
Conservator 
Museumadviseur 
Cultuurraad 
Externe deskundigen 

Salons voor 
Schone Kunsten – 
Publiek depot 
SteM 

      
Operationele doelstelling 
1.2.  
 
Het verzamelbeleid van 
werk van regionale 
kunstenaars uit de 19de 
en 20ste eeuw zal 
worden omgezet van 

- een analyse van de huidige collectie regionale 
schilderkunst 19de en 20ste eeuw met 
onderzoek van de productie schilderkunst in het 
Waasland in de 19de en de 20ste eeuw 

2009-2010-
2011 

 Collectiebeheerder 
Conservator 
Museumadviseur 
Cultuurraad 
Externe deskundigen 
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een passief naar een 
actief beleid.  
 - Verwerven van werken van kunstenaars uit het 

Waasland uit de 19de en de 20ste eeuw die 
ontbrekende elementen invullen in het huidige 
collectieverhaal 

2010-2014 771/749-51 aankoop 
van kunstwerken: 
30.000 EUR/jaar 

Collectiebeheerder 
Conservator 
Museumadviseur 
Cultuurraad 
Externe deskundigen 

Salons voor 
Schone Kunsten – 
Publiek depot 
SteM 

 - verwerven van werken van kunstenaars 
aangesloten bij de kunstkringen (Wase 
Kunstkring, Lucasgezellen, Kalipèg,..) (o.m. naar 
aanleiding van een tentoonstelling) 

2010-2014 771/749-51 aankoop 
van kunstwerken: 
30.000 EUR/jaar 

Collectiebeheerder 
Conservator 
Museumadviseur 
Cultuurraad 
Externe deskundigen 

Salons voor 
Schone Kunsten – 
Publiek depot 
SteM 

 - samenwerking met Stedelijke Academie Schone 
Kunsten rond werk van Wase kunstenaars in 
depot van Academie 

2012-2014  Collectiebeheerder 
Conservator 
Museumadviseur 
Cultuurraad 
Externe deskundigen 

 

 - een strategie met criteria om selectiever in te 
gaan op aanbiedingen uit de markt met het oog 
op een betere kwaliteit van de verworven 
kunstwerken 

2011 
ontwikkeling 
strategie 
2012-2014 
implementatie 

771/749-51 aankoop 
van kunstwerken: 
30.000 EUR/jaar 

Collectiebeheerder 
Conservator 
Museumadviseur 
Cultuurraad 
Externe deskundigen 

Salons voor 
Schone Kunsten – 
Publiek depot 
SteM 

      
Operationele doelstelling 
1.3.  
 
De bestaande 
verzameling 
grootgrafiek van 
kunstenaars uit het 
Waasland (en 
aangrenzende regio’s in 
Oost-Vlaanderen en 
Antwerpen) en van 
kunstenaars met 
nationale impact zal 
verder worden 
aangevuld in functie van 
een actief 
tentoonstellingsbeleid.  

- een diepgaande analyse maken van de huidige 
collectie grootgrafiek 

 

2009-2011  Collectiebeheerder 
Collectieverantwoordelijke 
exlibris 
Conservator 
Museumadviseur 
Adviesraad grafiek 
Externe deskundigen 

 

 - verwerving van grafische werken verzameld op 2009-2014 771/749-51 aankoop Collectiebeheerder  
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basis van de uitbouw van een actief 
tentoonstellingsplatform voor hedendaagse 
grafiek (bijvoorbeeld uitwisseling met het Frans 
Masereel Centrum Kasterlee en het Centre de la 
Gravure La Louvière) 

van kunstwerken: 
30.000 EUR/jaar 

Conservator 
Collectieverantwoordelijke 
exlibris  
Museumadviseur 
Adviesraad grafiek 
Externe deskundigen 

 - verwerving van de grafische werken verzameld 
in opvolging van de actuele grafiekproductie in 
Vlaanderen (van kunstenaars die alleen grafisch 
werk produceren, maar ook van kunstenaars die 
grafiek naast andere vormen van beeldende 
kunst produceren) 

-  

2009-2014 771/749-51 aankoop 
van kunstwerken: 
30.000 EUR/jaar 

Collectiebeheerder 
Collectieverantwoordelijke 
exlibris 
Conservator 
Museumadviseur 
Adviesraad grafiek 
Externe deskundigen 

 

      
Operationele 
doelstelling 1.4.  
 
Het Internationaal 
Exlibriscentrum zal als 
volwaardig onderdeel 
van de Stedelijke Musea 
de rijke verzameling 
exlibris verder 
aanvullen met 
kunstproductie van 
(inter)nationale 
kunstenaars in 
kleingrafiek. Dit gebeurt 
in functie van een actief 
tentoonstellings- en 
ontleningsbeleid. 
 

- werken aan de collectie toegevoegen via de 
Internationale Exlibriswedstrijd (enkel de 
werken die gecatalogeerd en tentoongesteld 
worden) 

2011 en 2013 771/112-05 
presentiegelden 
juryleden: 1.700 EUR 
771/123-48 
administratiekosten: 
folder, affiche en 
catalogus: 5.500 EUR 
 

Conservator 
Collectieverantwoordelijke 
exlibris 
Administratief 
medewerker exlibris 
 

Internationaal 
Exlibriscentrum 

 - een kader scheppen om in te gaan op 
aanbiedingen van kleingrafiek die vandaag in 
bezit is van een beperkte groep (inter)nationale 
verzamelaars 

2011 771/749-51 aankoop 
van kunstwerken: 
30.000 EUR/jaar 

Collectiebeheerder 
collectieverantwoordelijke 
exlibris 
Conservator 
Adviesraad grafiek 
Externe deskundigen 

Internationaal 
Exlibriscentrum 

 - alert de (beperkte) kunstmarkt in het oog 
houden om belangrijke verzamelingen (uit 
nalatenschap) te verwerven 

2009-2014 771/749-51 aankoop 
van kunstwerken: 
30.000 EUR/jaar 

Collectiebeheerder 
collectieverantwoordelijke 
exlibris 
Conservator 

Internationaal 
Exlibriscentrum 
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Adviesraad grafiek 
Externe deskundigen 

 - een aanzet geven tot een afstotingsbeleid van 
overtollige dubbels uit de collectie na 
gefaseerde basisregistratie 

2012-2014  Collectiebeheerder 
collectieverantwoordelijke 
exlibris 
Administratief 
medewerker exlibris 
Conservator 

Internationaal 
Exlibriscentrum 

 - het uitbreiden van de verzameling exlibris met 
verwante kunstvormen kleingrafiek, 
gelegenheidsgrafiek, opdrachtgrafiek, 
boekillustraties 

2010-2014 771/749-51 aankoop 
van kunstwerken: 
30.000 EUR/jaar 

Collectiebeheerder 
collectieverantwoordelijke 
exlibris 
Conservator 
Adviesraad grafiek 
Externe deskundigen 

Internationaal 
Exlibriscentrum 

      
Operationele doelstelling 
1.5.  
 
De collectie cartografie 
van de 16de tot de 19de 
eeuw, bijna helemaal in 
eigendom van de 
Koninklijke 
Oudheidkundige Kring 
van het Land van Waas, 
is zeer volledig en 
representatief. De 
collectie cartografie zal 
in functie van de 
tentoonstelling 
‘Mercator digitaal’ 
(werktitel) in 2012 en 
een aanpassing van de 
museumpresentatie 
worden aangevuld met 
19de eeuwse 
meetinstrumenten, 
moderne kaarten en 
digitale toepassingen. 

- via bruikleen bij instellingen en particulieren een 
representatieve verzameling 19de eeuwse 
meetinstrumenten aanleggen (voorbereiding 
tento ‘Mercator digitaal 2012 + aanpassing 
inrichting museum 2013) 

2011-2013  Collectiebeheerder 
Museumadviseur 
Conservator 

Mercatormuseum 

 - een nieuwe overeenkomst afsluiten met het 
Nationaal Geografisch Instituut voor 
actualisering van de bruikleen van 20ste eeuwse 

2012-2013  Collectiebeheerder 
Museumadviseur 
Conservator 

Mercatormuseum 
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kaarten 
 - in samenwerking met de academische wereld 

en het gespecialiseerde bedrijfsleven digitale 
toepassingen ontwikkelen en verwerven die de 
huidige stand van zaken en de toekomst van de 
cartografie illustreren 

2011-2013  Collectiebeheerder 
Museumadviseur 
Conservator 

Mercatormuseum 

      
Operationele doelstelling 
1.6.  
 
De verzameling 
gebruiksvoorwerpen 
voor 
lichaamsverzorging, 
met een duidelijke 
waarde op 
cultuurhistorisch vlak, 
zal uitgezuiverd worden 
naar een kleinere, maar 
kwalitatieve 
verzameling. 

- selectief aanvaarden van schenkingen die hiaten 
in de verzameling (en de inhoudelijke verhaallijn 
die ze stoffeert) opvullen 

 
 

2009-2014  Collectiebeheerder SteM Zwijgershoek 

 - na volledige registratie een selectie voorwerpen 
afstoten die voornamelijk van dezelfde aard zijn 

2013  Collectiebeheerder SteM Zwijgershoek 

 - via verwerving het verzamelgebied in objecten 
lichaamsverzorging uitbreiden tot de dag van 
vandaag 

2009-2014 771/749-51 aankoop 
van kunstwerken: 
30.000 EUR/jaar 

Collectiebeheerder SteM Zwijgershoek 

      
Operationele doelstelling 
1.7. 
 
De verzameling 
industrieel erfgoed van 
de breigoedsector zal 
alleen in aantal 
uitgebreid worden om 
lacunes in de huidige 
collectie in te vullen.  
 

- na registratie van deze collectie wordt een 
collectiebeleidsplan opgesteld 

2010  Collectiebeheerder 
Collectieverantwoordelijke 
brei-atelier 
Publieksmedewerker brei-
atelier 

SteM Zwijgershoek 

 - dit beleidsplan wordt ter advies voorgelegd aan 
de werkgroep van de vzw Breimuseum, die 
bestaat uit ex-industriëlen, werknemers en 

2010  Collectieverantwoordelijke 
brei-atelier 
Publieksmedewerker brei-

SteM Zwijgershoek 
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sociale partners atelier 
 - verwerving via aankoop / schenking van 

objecten (machines) die een lacune in de 
huidige collectie invullen door hun datering, 
uniciteit, goede toestand, … mits machines die 
een zelfde oppervlakte innemen en minder 
interessant zijn in de huidige collectie, worden 
afgestoten 

2009-2014 771/749-51 aankoop 
van kunstwerken: 
30.000 EUR/jaar 

Collectieverantwoordelijke 
brei-atelier 
Publieksmedewerker brei-
atelier 

SteM Zwijgershoek 

 - het verder verzamelen van immaterieel erfgoed: 
getuigenissen in audio en op video 

2010-2014  Publieksmedewerker brei-
atelier 

SteM Zwijgershoek 

 - het verder verzamelen van documentatie uit 
(stopgezette) bedrijven, wisselstukken 
(naalden,…), gebreide stukken ((historische) 
kleding, technisch textiel, fabrieksstalen…)  en 
grondstoffen 

2009-2014 771/124-02 
technische 
benodigdheden: 
aankoop 
wisselstukken – 
grondstoffen: 1.000 
EUR 

Collectieverantwoordelijke 
brei-atelier 
Publieksmedewerker brei-
atelier 

SteM Zwijgershoek 

Operationele doelstelling 
1.8.  
 
De collectie 
archeologica wordt 
aangevuld in functie van 
wijzigingen in de 
verhaallijn ‘mens en 
materie’ in SteM 
Zwijgershoek.  
 

     

 - aanvullen van de vitrines in de verhaallijn ‘mens 
en materie’ met gerestaureerde en 
wetenschappelijk onderzochte objecten uit 
bestaande verzamelingen 

 

2009-2014  Collectiebeheerder SteM Zwijgershoek 

 - ruimte voorzien voor nieuwe archeologische 
vondsten uit recente vindplaatsen (vb Gallo-
Romeins dorp in Europark Zuid –Sint-Niklaas) 
die het museumverhaal actueel houden 

2010-2014  Collectiebeheerder SteM Zwijgershoek 

 - aanvullen van de collectie in functie van 
tijdelijke tentoonstellingen en het educatief 
archeologisch depot 

2010-2014  Collectiebeheerder SteM Zwijgershoek 

      



Stedelijke Musea Sint-Niklaas: Beleidsplan 2009-2014 
 

63 

 
Operationele doelstelling 
1.9. 
 
Het bruikleenverkeer 
van objecten uit de 
collectie blijft ook in de 
toekomst 
gestructureerd en aan 
bepaalde voorwaarden 
verbonden. 

- opstellen en systematisch gebruiken van een 
bruikleenovereenkomst  

2009-2014 771/123-48 
administratiekosten: 
verzekering 
bruiklenen 1.000 
EUR/jaar 

collectiebeheerder  

 - bepaalde voorwaarden worden gehanteerd om 
bruiklenen uit de collectie toe te staan  

2009-2014  Collectiebeheerder  

      
Operationele doelstelling 
1.10.  
 
Er worden concrete 
afspraken gemaakt over 
het collectiebeleid met 
andere erfgoedactoren 
binnen de stad en 
binnen en buiten de 
regio. 
 

- het rapport van de WODE-studie in opdracht 
van de erfgoedcel vormt de basis waarop het 
gesprek met andere partners wordt aangegaan 

2010  Collectiebeheerder  

 - in coördinatie met de Erfgoedcel worden 
onderlinge afspraken gemaakt over afbakening 
van het verzamelgebied, ruil, schenking,… 

2010-2011  Collectiebeheerder  
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Strategische doelstelling 2: De materiële toestand van de museumcollecties wordt op een duurzame en professionele wijze op peil gehouden en waar 
mogelijk verbeterd. 
 
 
Operationele doelstelling Actie Timing Begroting Personeel Infrastructuur 
      
Operationele doelstelling 
2.1.  
 
De licht-, temperatuur- 
en vochtbeheersing in 
de musea wordt 
nauwgezet opgevolgd 
en geanalyseerd. 

- controle van temperatuur- en 
vochtbeheersing door humbug T-RH 
dataloggers op site Zwijgershoek 

2009-2014  Collectiebeheerder Alle musea 

 - manuele controle van temperatuur- 
en luchtvochtigheid door 
suppoosten op sites Salons voor 
Schone Kunsten en 
Mercatormuseum 

2009-2014  Collectiebeheerder i.s.m. 
suppoosten 

Alle musea 

 - analyse van de verzamelde 
gegevens over temperatuur en 
luchtvochtigheid en uitwerken 
verbeteringspunten 

2009-2014  Collectiebeheerder Alle musea 

 - verder opvolgen van de 
verwarmings- en 
klimatisatieplannen op seizoens- en 
dag/nachtbasis van de museumsites 

2009-2014  Collectiebeheerder i.s.m. 
dienst gebouwen en 
museumtechniekers 

Alle musea 

 - regelmatige aanpassing van de 
verlichting aan de aard van de 
objecten met de lichtmeter 
(bijvoorbeeld bij de atlassen en 
wandkaarten in het 
Mercatormuseum) 

2009-2014  Collectiebeheerder Alle musea 

      
Operationele doelstelling 
2.2.  
 
Investeren in 
infrastructuur en 
materialen om de 
preventieve 

- aanbrengen van UV-werende filters 
op de raampartijen gelijkvloerse 
verdieping en eerste verdieping van 
de Salons voor Schone Kunsten 

2010 771/723-60 
aanpassingswerken 
gebouwen: provisie 
25.000 EUR/jaar 

Conservator 
collectiebeheerder 

Salons voor Schone 
Kunsten 
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conservatie van de 
museumobjecten te 
handhaven. 
 
 - aanbrengen van UV-werende filters 

op de ramen van de publiek 
toegankelijke gedeeltes van het 
Internationaal Exlibriscentrum 

2010 771/723-60 
aanpassingswerken 
gebouwen: 750 EUR 

Conservator 
Collectieverantwoordelijke 
exlibris 

Internationaal 
Exlibriscentrum 

 - inrichten van de nieuwe 
archiefruimte van de papieren 
collectie van het Internationaal 
Exlibriscentrum 

2010 771/723-60 inrichting 1e 
verdieping 63.000 EUR 

Conservator 
Collectiebeheerder exlibris 

Internationaal 
Exlibriscentrum 

 - het nemen van vochtwerende 
maatregelen in de Piet Elshoutzaal 
(injecteren muren) en het brei-
atelier en de museumdepots 
(vernieuwen zinkwerk dakgoten) 

2011-2012 771/723-60 
aanpassingswerken 
gebouwen: provisie 
25.000 EUR/jaar 

Conservator SteM Zwijgershoek 

 - stapsgewijze aankopen van losse 
be- en ontvochtigers voor de Piet 
Elshoutzaal in SteM Zwijgershoek 
en de zalen Oude en 19de eeuwse 
kunst op de gelijkvloerse verdieping 
van de Salons voor Schone Kunsten 

2010-2014 771/744-51: aankoop 
uitrusting 1.000 EUR/ jaar 
/ toestel 

Collectiebeheerder  SteM Zwijgershoek 
en Salons voor 
Schone Kunsten 

 - aankoop van diverse 
conserveringsmaterialen 
(transportbakken, archiefdozen, 
zuurvij museumkarton, kunststof 
palletten,…) 

2010-2014 771/124-02 technische 
benodighdeheden: 4.000 
EUR/ jaar 
conserveringsmaterialen 

Collectiebeheerder SteM Zwijgershoek 

 - investeren in nieuwe verlichting op 
de gelijkvloerse en de eerste 
verdieping van de Salons voor 
Schone Kunsten 

2010 771/723-60 
aanpassingswerken 
gebouwen:  100.000 EUR 

Conservator 
Collectiebeheerder 

Salons voor Schone 
Kunsten 
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Operationele doelstelling 
2.3. 
  
De mechanische, 
elektronische en 
organisatorische 
beveiliging van de 
museumsites blijft een 
belangrijk 
aandachtsgebied. 
 

- planmatige vervanging van deuren, 
ramen, sloten en scharnieren door 
inbraakveilige materialen in de 
Salons voor Schone Kunsten, op 
basis van het technopreventief 
advies van de politie 

2010-2014 771/723-60 
aanpassingswerken 
gebouwen: provisie 
25.000 EUR/jaar 

Conservator Salons voor Schone 
Kunsten 

 - regelmatige tests en onderhoud van 
de installaties voor brand- en 
inbraakdetectie en de centrale 
meldkamer 

2009-2014 771/125-06 prestaties 
derden gebouwen 1.500 
EUR/ jaar onderhoud en 
herstellingen 

Museumtechniekers i.s.m. 
dienst gebouwen 

Alle musea 

 - verder investeren in de 
mechanische en elektronische 
beveiliging van de breimachines in 
de publieke ruimte van het brei-
atelier 

2010-2011 771/124-02 technische 
benodigdheden 1.000 EUR 
/ jaar 

Museumtechniekers SteM Zwijgershoek 

 - systematisch opleiden van 
poetsvrouwen en suppoosten 
inzake beveiliging van gebouwen en 
collectie 

2009-2014 personeelskosten conservator 
Museumtechniekers 
Poetsvrouwen 
suppoosten 

Alle musea 

 - de jaarlijkse brand- en 
evacuatieoefening per site 
organiseren 

2009-2014  Alle collega’s Alle musea 

 - opvolgen van de Bewakingswet, en 
indien nodig personeelsleden 
opleiden tot erfgoedbewaker 

2010 personeelskosten conservator 
Suppoosten 

Alle musea 

 - het actueel houden van het 
beveiligingsplan van site 
Zwijgershoek en de opmaak van 
een beveiligingsplan voor de site 
Mercatormuseum / Huis Janssens 
(Zamanstraat) en de Salons voor 
Schone kunsten 

2010 Salons 
2012-2013 
Mercatormuseum 

 Conservator Salons voor Schone 
Kunsten 
Mercatormuseum 

 - het sleutelplan van de site 
Zwijgershoek naar alle collega’s en 
gebruikers toe actueel houden 

2009-2014 771/124-02 technische 
benodigdheden: aankoop 
sleutels 

 SteM Zwijgershoek 
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Operationele doelstelling 
2.4.   
 
Bij bruikleenverkeer 
van objecten van de 
Stedelijke Musea of 
andere musea 
voldoende 
maatregelen nemen 
om de collectiestukken 
voor beschadiging te 
vrijwaren. 
 

- het transport van objecten wordt 
uitgevoerd door in kunsttransport 
gespecialiseerde bedrijven, of door 
de eigen opgeleide 
museumtechniekers 

2009-2014 771/124-48 diverse 
technische kosten 

museumtechniekers SteM Zwijgershoek 

 - het inrichten van tentoonstellingen 
en de bevestiging van objecten 
gebeurt door de eigen opgeleide 
museumtechniekers 

2009-2014  museumtechniekers SteM Zwijgershoek 

 - exlibristentoonstellingen die aan 
derden worden uitgeleend, worden 
door de eigen gespecialiseerde 
museumtechniekers ingelijst, met 
gebruik van zuurvrije materialen 

2009-2014 771/124-48 diverse 
technische kosten: 
conserveringsmaterialen 
4.000 EUR/ jaar 

Museumtechniekers 
Collectieverantwoordelijke 
exlibris 
Administratief medewerker 
exlibris 

Internationaal 
Exlibriscentrum 

 - alle bruikleenverkeer wordt all risk 
verzekerd van nagel tot nagel 

2009-2014 771/123-48 
administratiekosten: 
verzekering bruiklenen 
1.000 EUR/jaar 

Collectiebeheerder  

      
Operationele doelstelling 
2.5.  
 
Er wordt constant 
gestreefd naar het 
ideale evenwicht 
tussen het publiek 
ontsluiten van de 
collectie, en het 
behoud ervan. 
 

- duidelijke afspraken maken en 
hanteren bij het organiseren van 
recepties met drank in de 
museumgebouwen 

2009-2014  Conservator 
museumadviseur 

Alle musea 

 - opleiden van suppoosten in gepaste 
onthaaltechnieken om bezoekers 

2010-2011 Personeelskosten (vr 
externe opleidingen) 

suppoosten Alle musea 
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voldoende respect voor de collectie 
te laten opbrengen 

 - investeren in materialen (vitrines, 
afsluitingen,…) om objecten op een 
museaal verantwoorde wijze te 
exposeren 

2012-2013 771/744-51 aankoop 
uitrusting: in functie van 
aankopen 
Mercatormuseum 

Conservator 
collectiebeheerder 

Mercatormuseum 

 - duidelijke communicatie invoeren 
en hanteren over de do’s en dont’s 
naar bezoekers toe 

2009-2014 771/124-02: technische 
benodigdheden: plexiglas, 
films 2.000 EUR/ jaar 

Conservator 
collectiebeheerder 

Alle musea 

 - het tijdelijk in depot brengen van 
gedeeltes van de permanente 
collecties in de Salons voor Schone 
Kunsten (bijvoorbeeld naar 
aanleiding van evenementen met 
hoog risico (Nacht van de Musea, 
organisatie van het Huis van de 
Sint,…) 

2009-2014  Collectiebeheerder 
museumtechniekers 

Salons voor Schone 
Kunsten 

      
Operationele doelstelling 
2.6.  
 
De Stedelijke Musea 
vervullen als 
belangrijke 
erfgoedpartner in het 
Waasland een 
regionale depotfunctie 
en schakelen zich in in 
het depotbeleid van de 
provincie Oost-
Vlaanderen. 
 

- onderdelen van de collectie 3D-
objecten van de Koninklijke 
Oudheidkundige Kring van het Land 
van Waas worden systematisch in 
beheer genomen in de stedelijke 
depots 

2009 na 
Rariteitenkabinet 
2013-2014 tijdens 
restauratie Huis 
Janssens 

771/124-48 diverse 
technische kosten: 
conserveringsmaterialen 
4.000 EUR/ jaar 

collectiebeheerder Depots SteM 

 - voor de Archeologische Dienst 
Waasland wordt een ruimte van 
400 m² ingericht als regionaal 
toondepot voor archeologische 
objecten 

2009-2010 771/723-60 gebouwen: 
inrichting 1e verdieping 
63.000 EUR 
inrichting eigen middelen 
ADW 
 

collectiebeheerder Depots SteM 
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 - in het Mercatormuseum wordt een 

belangrijk deel van de regionale 
kaartproductie 17de tot 19de eeuw in 
een publieke depotomgeving 
ontsloten 

2012-2013 771/744-51 aankoop 
uitrusting: in functie van 
aankopen 
Mercatormuseum 

Conservator 
collectiebeheerder 

Mercatormuseum 

 - de reserve van de collectie 
beeldende kunst (schilderijen, 
grootgrafiek en exlibris) van de 
hand van regionale kunstenaars 
wordt bewaard respectievelijk op 
schilderijrasters, in plankasten en in 
zuurvrije cassettes in niet-publiek 
toegankelijke depots 

2009-2014 771/744-51 aankoop 
uitrusting depotmaterialen 
investering 

collectiebeheerder Depots SteM 

      
Operationele doelstelling 
2.7.  
 
Het restauratie- en 
conservatieplan voor 
beeldende kunst en 
archeologica wordt 
stapsgewijs en à rato 
van de beschikbare 
financiële middelen in 
uitvoering gebracht. 
 

- de lange termijnplanning voor 
restauraties schilderijen wordt in 
uitvoering gebracht, waarbij er 
wordt rekening gehouden met de 
opgestelde urgentielijst 

2010-2014 771/749-51 restauratie 
van kunstwerken: 15.000 
EUR/ jaar 

collectiebeheerder  

 - de planning voor restauratie van 
archeologica in keramiek wordt 
uitgebouwd in functie van de 
aanvulling en actualisering van de 
verhaallijn ‘mens en materie’ in 
SteM Zwijgershoek, tijdelijke 
tentoonstellingen en het educatief 
archeologisch depot 

2009-2014 771/749-51 restauratie 
van kunstwerken: 15.000 
EUR/ jaar 

collectiebeheerder  
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Operationele doelstelling 
2.8. 
 
De expertise van de 
Stedelijke Musea 
inzake behoud en 
beheer wordt op 
verzoek ter 
beschikking gesteld 
van (regionale) 
erfgoedorganisaties en 
particulieren. 
 

-      

 - de collectiebeheerder van de musea 
verleent op actieve basis adviezen 
over het behoud en beheer van de 
regionale collectie 3D-objecten van 
de Oudheidkundige Kring 

2009-2014  Collectiebeheerder  SteM Zwijgershoek 

 - de Stedelijke Musea stellen 
occasioneel hun collecties ter 
beschikking voor de organisatie van 
studiedagen over behoud en beheer 
door regionale, provinciale of 
nationale organisaties 

2009-2014  collectiebeheerder Alle musea 

 - de collectiebeheerder van de musea 
verleent advies over behoud en 
beheer aan andere instanties die 
met objecten een tentoonstelling 
organiseren 

2009-2014  collectiebeheerder Alle stedelijke 
instellingen 

 - andere stedelijke diensten en 
erfgoedorganisaties kunnen bij de 
musea hoogwaardige 
museumvitrines ontlenen om in de 
beste omstandigheden objecten 
tentoon te stellen 

2009-2014  museumtechniekers  

 - op de jaarlijkse kunst- en 
antiekschatting kunnen deelnemers 
advies inwinnen over het behoud en 
beheer van objecten die zij laten 
taxeren 

2009-2014 771/123-48 
administratieve kost: 
jaarprogramma 

Collectiebeheerder 
Externe experts 

Salons voor Schone 
Kunsten 
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 - de expertise van de 
collectieverantwoordelijke van het 
Internationaal Exlibriscentrum 
inzake behoud en beheer wordt 
aangeboden aan gespecialiseerde 
verzamelaars 

2010-2011  Collectieverantwoordelijke 
exlibris 
Administratieve medewerker 
exlibris 
museumtechniekers 

Internationaal 
exlibirscentrum en 
ateliers SteM 
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Strategische doelstelling 3: De museumcollectie wordt verder geïnventariseerd en ontsloten op het geautomatiseerd collectieregistratiesysteem. Een 
goede inventarisatie vormt de basis van diepgaander wetenschappelijk onderzoek op bepaalde (deel)collecties. 
 
 
Operationele doelstelling Actie Timing Begroting Personeel Infrastructuur 
Operationele doelstelling 
3.1.  
 
De inventarisatie van de 
collectie blijft een 
arbeidsintensieve 
opdracht en wordt in 
het collectieplan per 
(deel)collectie 
planmatig aangepakt. 
 

- registratie van de cartografische collectie: 
uitbreiden van het aantal velden over de 
toestand van, waardebepaling van en 
opschriften op de objecten 

2010  collectiebeheerder SteM 
Zwijgershoek 
administratie 

 - vervolledigen van het beeldmateriaal bij 
de registratie van de collecties cartografie, 
schilderijen en grafiek 

2011 771/123-48: 
digitalisatie 1.500 
EUR /jaar in functie 
van 
tentoonstellingen 

collectiebeheerder SteM 
Zwijgershoek 
administratie 

 - regelmatige standplaatscontrole van 
werken uit het stedelijk kunstbezit die een 
plaats hebben gekregen buiten de musea  

2009-2014  collectiebeheerder Alle stedelijke 
gebouwen 

 - verder aanvullen van de basisregistratie 
van de schilderijencollectie met 
voornamelijk het toevoegen van 
afbeeldingen, bruikleendossiers en andere 
velden zoals bijvoorbeeld opschriften, 
merken en eigendomsgeschiedenis 

2009-2014  collectiebeheerder SteM 
Zwijgershoek 
administratie 

 - uitbreiden van de basisregistratie van de 
collectie grootgrafiek op basis van de 
ontwikkelde detailstudie over de in te 
vullen velden 

2011-2012  Collectiebeheerder 
Collectieverantwoordelijke 
exlibris 
Administratief medewerker 
exlibris 

SteM 
Zwijgershoek 
administratie 

 - finaliseren van de registratie van de 
collectie ‘mens en lichaam’ 

2009-2014  collectiebeheerder SteM 
Zwijgershoek 
administratie 

 - een jaarlijks actieplan ontwikkelen en 
implementeren voor verdere 
basisregistratie van de collectie exlibris en 

2009-2014  Collectiebeheerder 
Collectieverantwoordelijke 
exlibris 

Internationaal 
exlibriscentrum 
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kleingrafiek met elementen:  
o registratie van gecatalogeerde 

werken uit wedstrijden (onpare 
jaren) 

o registratie van tentoonstellingen 
die in bruikleen gegeven worden 

o registratie van thematische 
tentoonstellingen in eigen 
productie  

Administratief medewerker 
exlibris 

 - toegankelijker maken van de collectie 
exlibris door herklasseren van oude 
verzameling 

2010  Collectieverantwoordelijke 
exlibris 
Administratief medewerker 
exlibris 

Internationaal 
exlibriscentrum 

 - uitvoering van het plan voor elektronische 
registratie van het industrieel erfgoed van 
de breisector: omzetten van de papieren 
inventaris 

2010  Collectiebeheerder 
Collectieverantwoordelijke brei-
atelier 

SteM 
Zwijgershoek 
brei-atelier en 
depot 

 - start van de registratie bulkmateriaal 
(bakstenen, ornamentele bouwelementen, 
tegels, metalen voorwerpen,…) en 
voorwerpen uit de archeologische 
deelcollectie van de Boudelo-abdij met 
voorrang voor de voorwerpen die 
momenteel in de permanente presentatie 
staan opgesteld 

2009-2012  Collectiebeheerder i.s.m. 
Archeologische Dienst 
Waasland 

SteM 
Zwijgershoek 
depots 

      
Operationele doelstelling 
3.2.  
 
De digitalisering van 
een gedeelte van de 
Mercatorcollectie zal 
uitgevoerd worden in 
functie van de 
tentoonstelling 
‘Mercator digitaal’ 
(werktitel) in 2012. 
 

- opmaken van een tentoonstellingsplan + 
advisering door wetenschappelijk comité 

2010-2011  Conservator 
Collectiebeheerder 
Museumadviseur 
Externe curator 

 

 - digitalisering van een selectie van atlassen 
en wandkaarten van Mercator in functie 
van de presentatie 

2010-2011 771/123-48 
administratieve 
kosten 

Collectiebeheerder 
Museumadviseur 
i.s.m. U Gent 
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 - digitalisering van de hemelglobe in functie 

van de 3D-presentatie in de 
tentoonstelling 

 771/123-48 
administratieve 
kosten 

Collectiebeheerder 
Museumadviseur 
i.s.m. U Gent 

 

      
Operationele doelstelling 
3.3.  
 
Het onderzoek op de 
(deel)collecties wordt 
gevoerd in functie van 
het wetenschappelijk 
onderbouwen van de 
presentatie van de vaste 
collecties en tijdelijke 
tentoonstellingen en 
levert stof voor 
museumpublicaties 
 

- ontwikkelen van de content van een 
audiogids voor de Salons voor Schone 
Kunsten met onder meer 
wetenschappelijke informatie uit het 
brievenarchief van schenker Mathys 

2010 771/123-48 
administratieve kost: 
productie audiogids 
3.000 EUR   

Conservator 
Collectiebeheerder 
Museumadviseur 
Stagiairs 
Externe experts 

Salons voor 
Schone Kunsten 

 - stages van studenten hoger onderwijs 
aanwenden om een deel van de collecties 
te onderzoeken  

2009-2014  Publieksmedewerkers  
Stagiairs 

Alle musea 

 - uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek 
op delen van de collectie voor de redactie 
van de catalogus voor de tentoonstelling 
‘Mercator digitaal’ (werktitel) in 2012 
 

2010-2012 771/122-04 
honoraria externe 
expertise 

Conservator 
Collectiebeheerder 
Museumadviseur 
Externe curator 
Externe experts 

 

 - uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek 
voor de heruitgave van de catalogus 
‘Stedelijk Kunstbezit’ 

2012-2013 771/122-04 
honoraria externe 
expertise 

Conservator 
Collectiebeheerder 
Museumadviseur 
Externe experts 

 

 - heruitgave van de catalogus ‘Stedelijk 
Kunstbezit’ 

2013-2014 771/123-48 
administratieve 
kosten 

Conservator 
Collectiebeheerder 
Museumadviseur 

 

 - publiceren van resultaten van onderzoek 
op de collecties in de elektronische 
nieuwsbrief die in 2010 wordt opgestart 

2010-2014  Conservator 
Collectiebeheerder 
Museumadviseur 
Publieksmedewerkers 
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 - het wetenschappelijk onderzoek in de 

collectie exlibris gebruiken voor 
regelmatige publicatie in het 
kwartaaltijdschrift Boekmerk van de 
vereniging van exlibrisverzamelaars en –
kunstenaars Graphia 

2009-2014  Collectieverantwoordelijke 
exlibris 
Administratief medewerker 
exlibris 
Conservator 
 

 

 - het verkennen van nieuwe 
onderzoeksdomeinen aansluitend op de 
collectie exlibris: familiekunde, heraldiek, 
politieke geschiedenis in verband met de 
verzameling exlibris uit het vroegere 
Oostblok of uit het interbellum 

2009-2014  Collectieverantwoordelijke 
exlibris 
Conservator 

 

 - vertalen van de resultaten van het 
wetenschappelijk onderzoek naar 
inhoudelijke opleidingen voor 
museumgidsen en gidsen van de 
toeristische dienst 

2011-2014  Publieksmedewerkers  

      
Operationele doelstelling 
3.4.  
 
De gespecialiseerde 
museumbibliotheken 
ontsluiten voor het 
onderwijs en voor 
onderzoekers. 
 

- naslagwerken en periodieken die worden 
verworven, systematisch verder 
inventariseren 

2009-2014  museumadviseur  

 - de nodige promotie voeren om de 
mogelijkheden rond de gespecialiseerde 
bibliotheken over 19de eeuwse 
schilderkunst, 16de eeuwse cartografie, de 
collectie lichaamsverzorging, de collectie 
exlibris en grafiek kenbaar te maken bij 
een geïnteresseerd publiek  

2011 771/123-48 
administratieve 
kosten: druk nieuwe 
promobrochure 
4.000 EUR 

publieksmedewerkers  

 - de vroegere remontageruimte van de 
ADW op het gelijkvloers herinrichten als 
leeszaal voor de bibliotheken over 19de 
eeuwse schilderkunst, 16de eeuwse 
cartografie, de collectie 
lichaamsverzorging en de verschillende 

2011 771/744-51 aankoop 
uitrusting leestafels 
en stoelen 
771/723-60 
aanpassing 
gebouwen: 

Museumadviseur 
Dienst gebouwen 

 



Stedelijke Musea Sint-Niklaas: Beleidsplan 2009-2014 
 

76 

jaargangen periodieken schilderwerken 
 - herinrichten van de leeszaal van de 

gespecialiseerde bibliotheek over exlibris 
en grafiek in het Internationaal 
Exlibriscentrum 

2010 771/744-51 aankoop 
uitrusting LCD, PC, 
displaymateriaal: 
5.200 EUR 
771/723-60 
aanpassing 
gebouwen: 
schilderwerken 

  

 -      
Operationele doelstelling 
3.5.  
 
De Stedelijke Musea 
spelen een 
voortrekkersrol binnen 
het digitalisatieproject 
MOVE (Musea Oost-
Vlaanderen in evolutie). 
 

- de collectiebeheerder woont actief de 
stuurgroepvergaderingen en de werkgroep 
thesauri bij; de inbreng wordt gedaan op 
basis van de ervaring met inventarisatie 
van collecties in onze musea 

2009-2014  collectiebeheerder  

 - de website www.museuminzicht.be die de 
inventaris publiek ontsluit, kan in het 
infopunt, het publiek depot, en binnenkort 
in het vernieuwde Exlibriscentrum door de 
bezoeker geconsulteerd worden op een PC 
 

2010 771/744-51 aankoop 
uitrusting  PC 
exlibriscentrum: 900 
EUR 

Collectieverantwoordelijke 
exlibris 
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Strategische doelstelling 4: Een actuele, stijlvolle en waar mogelijk interactieve museumpresentatie en een veelzijdige en vernieuwende publiekswerking 
maken het maatschappelijk draagvlak van de musea breder. 
 
Operationele doelstelling Actie Timing Begroting Personeel Infrastructuur 
Operationele doelstelling 
4.1.  
 
De 
museumpresentaties 
van de Salons voor 
Schone Kunsten en het 
Mercatormuseum 
krijgen een upgrade tot 
het niveau van SteM 
Zwijgershoek. 
 

- in de Salons voor Schone Kunsten 
worden volgende ingrepen gedaan 
voor de upgrade van de 
museumpresentatie 

- museumverlichti
ng (2010) 

- audiogids (2010) 
- aanpassing 

selectie werken 
(2010) 

771/723-60 gebouwen: 
verlichting 100.000 EUR 
771/123-48 administratieve 
kost: productie audiogids 
3.000 EUR   

Museumstaf 
Dienst gebouwen 
Externe bouwrenovatie 

Salons voor 
Schone Kunsten 

 - het Mercatormuseum krijgt een 
aangepaste open depot-presentatie 
voor cartografie 17de -19de eeuw 

-  

2012-2013 771/744-51 aankoop 
uitrusting: aanleg provisie 
30.000 EUR/ jaar 
 

museumstaf Mercatormuseum 

 - de A-teksten de teksten op de 
audiogids worden aangeboden in 
het Frans, Engels en Duits 

 

- SteM 
Zwijgershoek 
(2010) 

- Salons voor 
Schone Kunsten 
(2011) 

- Mercatormuseu
m (2012-2013) 

771/123-48 administratieve 
kosten: vertalingen 2.500 
EUR /jaar 

Museumstaf 
Externe vertalers 

Alle musea 

 - voor de doelgroep 6 tot 12-jarigen 
wordt een kindvriendelijke 
presentatie uitgewerkt : 
Mercatormuseum herinrichting van 
de bestaande thematische 
kinderhoek en creatie van een 
aantrekkelijk kinderparcours met 
kijkwijzer  

2012-2013 771/744-51 aankoop 
uitrusting: aanleg provisie 
30.000 EUR/ jaar 
771/723-60: investering 
gebouwen 

publieksmedewerkers Mercatormuseum 

      
Operationele doelstelling 
4.2.  
 

- Communicatie van het 
jaarprogramma: jaarlijkse 
verspreiding van folder en 

2009-2014 771/123-48: administratieve 
kosten: folders, 
postkaarten, brochures en 

Conservator 
Publieksmedewerkers 
Secretariaat 
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Een origineel 
jaarprogramma dat 
zich richt tot de 
individuele bezoeker 
brengt leven in de 
brouwerij. 
 

postkaarten via direct mail en 
infopunten, plaatsen van 
advertenties, verspreiden van 
affiches 

catalogi, affiches.en 
advertenties: gem 10.000 
EUR/ jaar 
- 771/123-07 portkosten: 
12.500 EUR/ jaar 

publiekswerking 

 - Tento 2009: ‘Grafiekbiënnale’, 
‘Rariteitenkabinet’, ‘Kinderen aan 
het werk’ 

- Tento 2010: ‘Focus Gaudaen’ en 
‘Hygiëne + water’ 

- Tento 2011: ‘Grafiekbiënnale VIZO 
collectie’, ‘Afrikaanse Kapsels’ en 
‘Heilige Boontjes’ 

- Tento 2012: ‘Mercator Digitaal’ 
- Tento 2013: ‘Grafiekbiënnale 

(Centre de la Gravure’) en ‘100 jaar 
schilderkunst in het Waasland’ 

- Tento 2014: ‘Romeinen in het 
Waasland’ en ‘de Jaren ‘60’ 

- de co-productie van een of 
meerdere tentoonstellingen met 
derden 

- tentoonstellingen over exlibris in 
samenwerking met de 
Stadsbibliotheek 

2009-2014 771/124-02 technische 
benodigdheden 
tentoonstellingsmateriaal: 
gem 7.000 EUR/ jaar 
Mercatorproject: 
buitengewone dienst 
speciale begroting 

Conservator 
publieksmedewerkers 

Alle musea 

 - Elk jaar een tiental lezingen die een 
onderdeel van de collectie 
uitdiepen 

2009-2014 771/122-04 erelonen: gem 
2.000 EUR / jaar 
771/123-48: 
communicatiebudget 

Conservator 
Publieksmedewerkers 

Alle musea 

 - Elk jaar: deelname aan 
evenementen Erfgoeddag, Open 
Monumentendag, Ambachtelijk 
Weekend, Terrasjesdagen, 
Vredefeesten 

2009-2014 771/122-04 erelonen gem 
7.000 EUR/ jaar voor 
evenementen 
. 

Conservator 
Publieksmedewerkers 

Alle musea 
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 - Elk jaar: drie eigen evenementen: 

een kunst- en antiekschatting, de 
Dag van den Brei en de Nacht van 
de Musea 

2009-2014 Cfr supra Conservator 
Publieksmedewerkers 

Alle musea 

 - thematische rondleidingen 
‘museumzondagen’ 

2010-2014 Cfr supra Conservator 
Publieksmedewerkers 
Museumadviseur 
collectiebeheerder 

Alle musea 

 - nieuwe publieksactiviteiten: 
publieksgesprekken met 
kunstenaars van wie werk wordt 
verworven, publieksgesprekken 
met restauratoren van objecten, 
organisatie van een symposium 

2011-2014 Cfr supra Conservator 
Publieksmedewerkers 

Alle musea 

      
Operationele doelstelling 
4.3. 
 
. De Stedelijke Musea 
bieden 27 kant-en-
klare educatieve 
pakketten aan in alle 
collecties, voor alle 
leeftijden: van de derde 
kleuterklas tot de derde 
graad van het 
secundair onderwijs.  
 

- De museumlessen worden 
geconcipieerd op basis van het 
theoretisch leermodel van Kolb. 

2009-2014  Dienst publiekswerking Alle musea 

 - Nieuwe en/of bijgestuurde 
pakketten  na brainstorming met 
het KAHO Sint-Lieven en 
Universiteit Gent. 

2010-2014  Dienst publiekswerking Alle musea 

 - De inhoud van alle museumlessen 
wordt gekoppeld aan 
ontwikkelingsdoelen, eindtermen 
en attitudes. 

2009-2014  Dienst publiekswerking Alle musea 

 - Evaluatie en bijsturing van recent 
ontwikkelde museumlessen 

2010-2014  Dienst publiekswerking Alle musea 

 - Proeflessen voor nieuwe 
museumlessen 

2009-2014  Dienst publiekswerking Alle musea 
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 - Organisatie jaarlijkse lerarendag  2009-2014 771/123-48: administratieve 
kosten: catering 500 EUR/ 
jaar 

Dienst publiekswerking Alle musea 

 - Organisatie in de krokus-, paas- en 
herfstvakantie ateliers ‘breien’ voor 
kinderen en jongeren. 

2010-2014 771/122-04: honoraria 
educatieve medewerkers in 
ftie van vakantie-ateliers 
1.000 EUR/ jaar  

Dienst publiekswerking Alle musea 

 - De communicatie: mailing brochure 
‘aanbod voor scholen’, werkbladen 
en werkboekjes, een nieuw 
werkboek, info aan redactie van 
het vakblad Klasse voor Leraars 

2009-2014 771/123-48: administratieve 
kosten: folder aanbod 
scholen 1.800 EUR/ jaar, lay 
out en druk werkboekjes 
1.000 EUR/ jaar 
- 771/123-07 portkosten : 
12.500 EUR/ jaar 

Dienst publiekswerking Alle musea 

 - tijdelijke tentoonstellingen: een 
specifiek pakket  

2009-2014 771/122-04: honoraria 
educatieve medewerkers in 
ftie van specifieke 
projecten:  3.500 EUR/ jaar 

Dienst publiekswerking Alle musea 

 - interactiviteit: edu-cars, edu-
sokkels, ateliers waar 
kinderen/jongeren ook zelf de 
handen uit de mouwen steken: 
drukken, breien, schilderen,… 

2009-2014 771/123-48: administratieve 
kosten: aankoop edu-
materiaal: 3.000 EUR/ jaar 

Dienst publiekswerking Alle musea 

      
Operationele 
doelstelling 4.4.  
 
Het aanbod voor 
groepen volwassenen 
wordt verder 
uitgebouwd en via 
diverse kanalen 
gepromoot bij socio-
culturele verenigingen, 
erfgoedverenigingen, 
rust- en 
verzorgingstehuizen, 
service-flats,… 
 

- Verder uitwerken van 2 van de 12 
typerondleidingen: “Textiel extra-
muros” (maart 2010) en “Museum 
achter de schermen” (juni 2010) 

2009-2010  Dienst publiekswerking 
Gidsen 
Werkgroep brei-atelier 
Archeologen ADW 

SteM Zwijgershoek 
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 - Aanpassen van de rondleiding 

‘exlibris en kleingrafiek’ naar 
aanleiding van de opening van het 
vernieuwde Internationaal 
Exlibriscentrum (2010) 

2010  Collectie-
verantwoordelijke exlibris 
Dienst publiekswerking 

International 
Exlibriscentrum 

 - Uitwerken van thematische 
rondleidingen voor volwassenen 
voor alle tijdelijke tentoonstellingen 
door de musea georganiseerd 

2009-2014  Dienst publiekswerking 
Gidsen 

Zwijgershoek - 
tentoonstellingsrui
mtes 

 - De communicatie naar socio-
culturele verenigingen, 
erfgoedverenigingen organiseren: 
mailings ‘brochure ‘aanbod voor 
groepen’, advertenties en redactie 
plaatsen in periodieken van 
verenigingen (Davidsfonds, 
Markant, VTB-VAB, Touring, Okra, 
Neos,…) 

2009-2014 771/123-48 administratieve 
kosten: folder aanbod 
groepen 1.050 EUR/ jaar 
advertenties  3.000 EUR/ 
jaar 
- 771/123-07 portkosten : 
12.500 EUR/ jaar 

Publieksmedewerkers 
Conservator 

 

 - Het organiseren van een 
‘proefavond’ voor 
verantwoordelijken van 
verenigingen,… bij de lancering van 
een nieuwe rondleiding 

2010 2 nieuwe 
rondleidingen 
gepland 

771/123-48 administratieve 
kosten: catering 2.000 EUR/ 
jaar 

Dienst publiekswerking 
Gidsen 

SteM Zwijgershoek 

 - Het uitnodigen van 
verantwoordelijken van 
verenigingen om kennis te maken 
met een rondleiding op de ‘open 
formule’ op museumzondagen. 

2010 proefproject 
museumzondagen 

771/123-48 administratieve 
kosten: catering 2.000 EUR/ 
jaar 

Dienst publiekswerking 
Gidsen 

Alle musea 

 - Promo museumaanbod groepen 
voor diensten Toerisme van de stad 
en het Waasland: verspreiding 
brochures in infopunt en op 
toeristische beurzen, opname 
aanbod in advertenties toerisme 

2009-2014  Publieksmedewerkers 
Diensten Toerisme stad 
en Waasland 

 

 - Een samenwerking starten met 
hotels en restaurants in de stad. De 
musea verspreiden er folders, maar 
doen groepen die inspelen op het 
aanbod ook suggesties voor 
maaltijden en overnachtingen 

Vanaf 2011  Publieksmedewerkers  
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Operationele 
doelstelling 4.5.  
 
Publieksonderzoek 
geeft richting aan 
diverse aspecten van 
de publiekswerking: 
jaarprogrammatie, 
aanbod voor groepen 
en scholen, de 
museumpresentatie, 
marketing en 
communicatie,… 
 

- Het enquêteren van individuele 
bezoekers wordt uitgebreid van 
SteM Zwijgershoek naar de andere 
musea. 

Vanaf najaar 2010  Secretariaat 
publiekswerking 
(verwerking) 
Suppoosten (opname) 
Publieksmedewerkers 
(bijsturingen) 

Alle musea 

 - Verder voeren en verwerking van 
postcode-onderzoek. Ook de 
herkomst van scholen en groepen 
die de musea bezoeken, wordt 
geanalyseerd 

2009-2014  Secretariaat 
publiekswerking 
(verwerking) 
Suppoosten (opname) 
Publieksmedewerkers 
(bijsturingen) 

Alle musea 

 - De tellingen van 
bezoekersaantallen per uur laten 
toe om openings- en sluitingsuren 
te evalueren. 

2009-2014  Secretariaat 
publiekswerking 
(verwerking) 
Suppoosten (opname) 
Publieksmedewerkers 
(bijsturingen) 

Alle musea 

 - Verwerking van info uit de 
gastenboeken voor publicitaire 
doeleinden (web) 

Vanaf 2010  Secretariaat 
publiekswerking 
(verwerking) 
Publieksmedewerkers 
(acties) 

Alle musea 
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 - Algemene tellingen van 

bezoekersaantallen verwerken en 
evalueren 

2009-2014  Secretariaat 
publiekswerking 
(verwerking) 
Suppoosten (opname) 
Publieksmedewerkers 
(bijsturingen) 

Alle musea 

 - Een enquêteformulier voor scholen 
die een museumles volgen, wordt 
ontwikkeld en systematisch 
voorgelegd. 

Vanaf najaar 2010  Secretariaat 
publiekswerking 
(verwerking) 
Publieksmedewerkers 
(acties) 

Alle musea 

 - Een enquêteformulier voor groepen 
die een rondleiding volgen, wordt 
ontwikkeld en systematisch 
voorgelegd. 

-  

Vanaf najaar 2010  Secretariaat 
publiekswerking 
(verwerking) 
Publieksmedewerkers 
(acties) 

Alle musea 

      
Operationele 
doelstelling 4.6.  
 
Via de activiteiten van 
de vriendenvereniging 
Opdonder4 bereiken de 
musea een nieuw 
doelpubliek door het op 
een originele manier 
betrekken van andere 
kunstvormen (dans, 
toneel, fotografie, 
poëzie, zang,…) bij de 
museumcollecties. 

- De musea worden actief betrokken 
bij de programmatie van de 
avondactiviteiten (museumcafés). 
Er wordt steeds gezocht naar 
bekende figuren of markante 
persoonlijkheden die aspecten van 
hun vak/werkgebied kunnen 
betrekken bij de collectie. 

2009-2014  Publieksmedewerkers 
conservator 

SteM Zwijgershoek 

 - De musea ondersteunen de 
activiteiten van de 
vriendenvereniging op logistiek vlak 
(algemeen secretariaat, aanmaak 
brochures en pagina Facebook, 
onthaal, organisatie receptie, 
aankoop cafetariameublair), op vlak 
van communicatie (organisatie 
mailings, perscontacten, 

2009-2010 - Personeelskosten: 
secretariaatswerk 
- 771/123-48 
administratieve kosten 
repro brochures en 
uitnodiging 1.000 EUR/ jaar 
- 771/122-04 honoraria: 
1.000 EUR/ jaar voor 
sprekers 

Secretariaat 
publiekswerking 
(secretariaat) 
 

SteM Zwijgershoek 
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ondersteuning logistiek) en 
financiering (uitbetaling van 
honoraria van optredens). 

-  

- 771/741-98 meubilair: 
combi statafels 2.000 EUR 
- 771/123-07 portkosten : 
12.500 EUR/ jaar 

 - De vriendenvereniging wordt ook 
betrokken bij andere collecties in 
het Mercatormuseum en de Salons 
voor Schone Kunsten en bij 
tijdelijke tentoonstellingen 

Vanaf 2011  Publieksmedewerkers 
conservator 

Mercatormuseum 
Salons voor 
Schone Kunsten 

      
Operationele 
doelstelling 4.7.  
 
Een doelmatige en 
efficiënte marketing- 
en 
communicatiestrategie 
met aandacht voor 
verschillende 
doelgroepen 
garandeert een 
structureel 
bezoekersaantal. 

- De uniforme, herkenbare huisstijl 
met het nieuwe gemeenschappelijk 
logo, een stijlvolle layout en een 
aantrekkelijke fotografie wordt 
doorgevoerd naar alle 
communicatiedragers. 

2009-2014 - 771/123-48 
administratieve kosten: 
ontwerp en druk folders, 
brochures en affiches +/- 
10.000 EUR / jaar 

Publieksmedewerkers  

 - Opmaak van een jaarlijks 
communicatieplan  

2009-2014  Publieksmedewerkers 
conservator 

 

 - Een doelgroepenanalyse met 
uitwerking van bezoekersprofielen 
op basis van publieksonderzoek en 
kassa-informatie vormt een stevig 
fundament voor het 
communicatieplan. 

2010  Publieksmedewerkers 
Conservator 
Secretariaat 
publiekswerking 

 

 - Verder uitbouwen en onderhouden 
van het adressenbestand met 
afzonderlijke doelgroepen. 
Recentelijk het verzamelen van e-
mailadressen. 

2009-2010  Publieksmedewerkers 
Secretariaat 
publiekswerking 

 

 - Introductie van een nieuwe website 
(als subsite van de bekroonde 
stedelijke website) en een 
elektronische nieuwsbrief  

2010-2011 771/123-48 administratieve 
kosten 2.500 EUR voorzien 
als co-financiering budget 
communicatie 

Publieksmedewerkers 
Secretariaat 
publiekswerking 
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 - Inpassen van de musea in het 

stadspromotieplan. 
Vanaf 2010  Conservator 

dienst Communicatie 
 

 - Actieve mediapolitiek: 
persberichten met foto’s vóór elke 
activiteit; grote evenementen en 
tentoonstellingen worden 
voorafgegaan door een 
persconferentie 

2009-2014 771/123-48 administratieve 
kosten: catering 
totaalenveloppe 2.000 EUR/ 
jaar 

Publieksmedewerkers 
Secretariaat 
publiekswerking 
conservator 

 

      
Operationele 
doelstelling 4.8.  
 
De musea ambiëren 
een maximale 
participatie van 
kansengroepen aan het 
museale aanbod. 
 

- Ingrepen in de bestaande 
infrastructuur van historische 
panden om de toegankelijkheid 
voor rolstoelgebruikers te 
bevorderen (trapliften in Salons 
voor Schone Kunsten, centrale lift 
in annex van Huis Janssens). 

2010 Salons 
2013-2014 Huis 
Janssens 

771/723-60 gebouwen 
2010 15.000 EUR trapliften 
Salons 

Conservator 
dienst Gebouwen 

Salons voor 
Schone Kunsten 

 - Op elke site worden rolstoelen 
voorzien om bezoekers te helpen 
die moeilijk te been zijn 

2010 Sponsoringformule met 
mutualiteiten of 
thuiszorgwinkels 

conservator Alle musea 

 - In de presentatie van 
museumteksten wordt aandacht 
besteed aan de leesbaarheid: 
duidelijke lettertypes, voldoende 
corpsgrootte,… 

2009-2014 voor 
tijdelijke 
tentoonstellingen 
 

771/744-51 uitrusting: te 
begroten 
En budget tentoonstellingen 
cfr supra 

Museumadviseur 
Conservator 
publieksmedewerkers 

SteM Zwijgershoek 
Mercatormuseum 

 - Blinden en slechtzienden ontdekken 
de musea ook via diverse 
audiotoepassingen (5 audiopunten 
in SteM Zwijgershoek, audiogidsen 
in de Salons voor Schone Kunsten 
en het Mercatormuseum). 

2010 in gebruikname 
audiogidsen Salons  

771/123-48 administratieve 
kost: productie audiogidsen 
3.000 EUR 
 
 

Museumadviseur 
Collectiebeheerder 
conservator 

Salons voor 
Schone Kunsten 
Mercatormuseum 

 - De musea besteden aandacht aan 
de vorming van nieuwe sociale 
netwerken: de wekelijkse breiclub 
in het museum, een actievere rol in 
de buurtwerking,… 

2009-2014 Inkomsten via lidgelden 
breiclub / begroting vzw 
Breimuseum 

Publieksmedewerkers SteM Zwijgershoek 

 - In de permanente presentatie 
wordt, waar mogelijk, ingespeeld 
op het referentiekader van 

2011 planning tento 
‘Afrikaanse kapsels’ 
2012-2013 nieuw 

771/744-51 uitrusting: 
aanpassing inrichting 
Mercatormuseum te 

Publieksmedewerkers 
Museumadviseur 
Collectiebeheerder 

Alle musea 
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bezoekers van allochtone 
oorsprong (getuigenissen in SteM 
Zwijgershoek, aandacht voor het 
wereldbeeld door de eeuwen heen 
op alle continenten in de 
aanpassing van de presentatie in 
het Mercatormuseum, tijdelijke 
projecten,…). 

Mercatormuseum begroten 
En budget tentoonstellingen 
cfr supra 

 

 - De musea zorgen voor een 
professionele omkadering om 
bezoekers met een handicap te 
ontvangen. Enkele suppoosten en 
gidsen genoten een opleiding 
verpleegkunde of ergotherapie. 

2009-2014 personeelskosten Publieksmedewerkers 
Suppoosten 
gidsen 

Alle musea 

 - Educatieve werking voor specifieke 
doelgroepen: voor blinden en 
slechtzienden, doven en kinderen 
met mentale handicap / autisme 
worden in overleg met 
gespecialiseerde 
onderwijsinstellingen specifieke 
pakketten uitgewerkt. 

2010 pakket voor 
kinderen met 
autisme en mentale 
handicap i.s.m. MPI 
Zonneken 
2010 Expo Beeld 
Verbeeld o.a. voor 
blinden en 
slechtzienden 

771/123-48 administratieve 
kost: materiaal ateliers 
3.000 EUR/ jaar 

Publieksmedewerkers 
 

SteM Zwijgershoek 

 - Rondleidingen voor volwassenen 
voor specifieke doelgroepen: voor 
blinden en slechtzienden, doven en 
mensen met mentale handicap / 
autisme worden in overleg met 
daarvoor opgeleide gidsen 
specifieke pakketten ontwikkeld. 
 

2011-2012 
rondleiding i.s.m. 
Centra Geestelijke 
Gezondheidszorg 
Sint-Niklaas 

 Publieksmedewerkers 
 

SteM Zwijgershoek 
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Operationele 
doelstelling 4.9. 
 
De shops op elke 
museumsite krijgen 
een vernieuwd 
assortiment, een beter 
beheer en een 
doelgerichte promotie. 
 

- In voorbereiding van een 
omvorming van de huidige 
museumshops wordt een studie 
uitgevoerd, waar ook 
publieksonderzoek deel van 
uitmaakt. 

2013  Publieksmedewerkers 
Conservator 
Secretariaat 
publiekswerking 
museumadviseur 

 

 - De haalbaarheid van een webshop 
wordt afgetoetst. 

2013  Conservator 
Publieksmedewerkers 
Dienst Informatica 

 

 - Het assortiment per locatie wordt 
aangepast en verder uitgebouwd in 
lijn met de gepresenteerde 
collecties. Ideeën voor de 
museumshop op site Zwijgershoek: 
grafiek van eigen persen, zelf 
vervaardigde breigoederen, replica 
van archeologica uit de vitrines,… 

2014 771/123-48 administratieve 
kost: provisies voorraden 
museumshop vast te leggen 

Publieksmedewerkers 
Conservator 
Secretariaat 
publiekswerking 
Museumadviseur 
Collectie-
verantwoordelijken brei 
en exlibris 
ADW 
keramiekrestaurateur 
voor replica 

 

 - De planning voorziet tevens in een 
strikter beheer en concrete 
financiële planning. 

2014  Conservator 
museumadviseur 

 

 - Het aanbod van de shops wordt 
adequater opgenomen in de 
bestaande museumcommunicatie. 
 

2014 771/123-48 administratieve 
kost: communicatie cfr 
supra 

Publieksmedewerkers 
Conservator 
museumadviseur 
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Strategische doelstelling 5: De museumgebouwen zijn een gastvrije thuishaven voor bezoekers en medewerkers en waarborgen een goede uitoefening 
van de basisfuncties.  
 
Operationele doelstelling Actie Timing Begroting Personeel Infrastructuur 
Operationele 
doelstelling 5.1. 
 
SteM Zwijgershoek 
blijft de centrale site 
waar alle basisfuncties 
worden uitgeoefend. 

- Op de gelijkvloerse verdieping wordt 
de voormalige remontageruimte van 
de ADW omgevormd tot leeszaal van 
de museumbibliotheek. 

 

2011 771/723-60 gebouwen: 
schilderwerken uit 
jaarlijkse provisie 
25.000 EUR 
771/741-98 aankoop 
meubilair 

Museumadviseur 
conservator 

SteM ZWijgershoek 

 - Het ‘fabrieksgedeelte’ van de 1e 
verdieping wordt opgesplitst in drie 
functionele ruimtes:Het Internationaal 
Exlibriscentrum met educatieve 
ruimte, leeszaal en archief, Het 
educatief depot van de Archeologische 
Dienst Waasland, de stock- en 
montageruimte van het brei-atelier 

2009-2010 771/723-60 gebouwen: 
63.000 EUR 
771/744-51 uitrusting: 
5.200 EUR inrichting 
Exlibriscentrum 

Conservator 
Stadsarchitect 
Externe aannemers 
Collectie-verantwoordelijke 
exlibris 

SteM ZWijgershoek 

 - Er worden duidelijke afspraken 
gemaakt met de andere ‘bewoners’ 
van de site: het Cultuurcentrum 
tentoonstellingen, het Museumtheater 
en de Archeologische Dienst Waasland 

2009-2014 
constant 
aandachtspunt o.m. 
op vlak van 
beveiliging 

 Conservator ism 
diensthoofden CC en ADW 

SteM ZWijgershoek 

      
Operationele 
doelstelling 5.2. 
 
De Salons voor Schone 
Kunsten in een 
monumentaal 
herenhuis worden 
toegankelijker en op 
museaal vlak 
aantrekkelijker 
gemaakt. 
 

- Er wordt nieuwe verlichting 
geïnstalleerd op de gelijkvloerse en de 
eerste verdieping 

2010 771/723-60 gebouwen: 
100.000 EUR verlichting 

Conservator 
dienst Gebouwen 

Salons voor 
Schone Kunsten 

 - Twee trapliften verhogen de 
toegankelijkheid voor bezoekers die 
moeilijk te been zijn 

2010 771/723-60 gebouwen: 
15.000 EUR trapliften 

Conservator 
dienst Gebouwen 

Salons voor 
Schone Kunsten 
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 - De aanvraag voor het 

beschermingsdossier bij het 
Agentschap Ruimtelijke Ordening en 
Onroerend Erfgoed wordt verder 
opgevolgd. 

2009-…  Dienst Monumentenzorg stad Salons voor 
Schone Kunsten 

 - De Salons maken volwaardig deel uit 
van het Netwerk Historische Huizen in 
Vlaanderen. 

2009-2014  museumadviseur Salons voor 
Schone Kunsten 

      
Operationele 
doelstelling 5.3.  
 
Het Mercatormuseum 
wordt geactualiseerd 
na de tentoonstelling 
‘Mercator digitaal’ 
(werktitel) 2012. 

- aanpassing van de presentatie in het 
Mercatormuseum op basis van 
gedigitaliseerde objecten en 
informatie uit de tentoonstelling 

2013 771/744-51 uitrusting: 
te begroten 

Conservator 
museumadviseur 

Mercatormuseum 

 - creatie van een publieke 
depotomgeving voor de cartografie 
17e-19de eeuw 

2013 771/744-51 uitrusting: 
te begroten 

Conservator 
museumadviseur 

Mercatormuseum 

      
Operationele 
doelstelling 5.4. 
 
Het Huis Janssens 
wordt ingericht als een 
stadskasteel uit de late 
19de eeuw en krijgt een 
museale functie voor 
groepsbezoeken. 

- In de restauratie van het Huis 
Janssens wordt de studiefase 
gefinaliseerd en gaan de 
restauratiewerken van start 

2010-2011-2012 
restauratie 
exterieur 
2013-2014-2015 
restauratie interieur 

771/723-60: 
gebouwen: 
enveloppefinanciering + 
80% subsidiëring 

dienst Monumentenzorg Huis Janssens 
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 - Het Huis combineert twee functies: de 

maatschappelijke zetel van de 
Oudheidkundige Kring met 
(wetenschappelijk) 
documentatiecentrum, en een 
publieksfunctie als heringericht 
stadskasteel uit de tweede helft van 
de 19de eeuw. 

2014 771/749-51 aankoop en 
restauratie 
kunstwerken: co-
financiering met KOKW 
voor inrichting 

dienst Monumentenzorg 
KOKW 
Conservator 
museumadviseur 

Huis Janssens 

 - Na restauratie zal het interieur 
toegankelijk zijn op evenementen, 
voor groepsbezoeken, en zal het 
decor vormen van een 
theatermonoloog over de vroegere 
bewoner, zijn leven en werk. 

2014-2015 771/123-
48:administratieve 
kosten communicatie 
Personeelskosten 
gidsenvergoedingen 

Publieksmedewerkers 
gidsen 

Huis Janssens 

 - Het Huis Janssens zal deel uitmaken 
van het Netwerk Historische Huizen in 
Vlaanderen 

2014-2015  Museumadviseur Huis Janssens 

      
Operationele 
doelstelling 5.5. 
 
De infrastructuur op de 
museumsites wordt 
onderhouden als een 
goede huisvader. 
 

- Het basisonderhoud (instellen 
verwarming, vervangen van lampen, 
klein schrijnwerk) wordt uitgevoerd 
door de museumtechniekers. 

2009-2014  museumtechniekers Alle musea 

 - Grote onderhoudswerken vinden 
plaats door medewerkers van de 
dienst gebouwen 

2009-2014 771/125-02 
benodigdheden 
gebouwen 21.000 EUR/ 
jaar 

dienst Gebouwen Alle musea 

 - Voor de brand en diefstalbeveiliging, 
verwarmings- en klimatisatie-
installaties, liften,… lopen er 
onderhoudscontracten bij externe 
firma’s. 

2009-2014 771/125-06 prestaties 
derden voor gebouwen: 
22.000 EUR/ jaar 

dienst Gebouwen 
Externe dienstverleners 

Alle musea 
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Operationele 
doelstelling 5.6. 
 
De verhuur van delen 
van de infrastructuur 
aan derden wordt 
gestimuleerd en aan 
contractuele 
voorwaarden 
onderworpen. 

Verhuur van onderdelen van de 
infrastructuur aan derden 
(verenigingen en bedrijven) 

2009-2014 Inkomsten uit werking Museumadviseur 
(contracten) 
Administratieve 
medewerkers (adminstratie) 

Alle musea 

      
Operationele 
doelstelling 5.7. 
 
In functie van de 
fysieke bereikbaarheid 
en toegankelijkheid 
van de 
museumgebouwen 
worden noodzakelijke 
maatregelen genomen. 
 

- De nieuwe voetgangerssignalisatie 
naar de musea wordt up to date 
gehouden.  

2009-2014  diensten Toerisme en 
Mobiliteit 

Alle musea 

 - De interne bewegwijzering moet in 
alle musea op punt gezet worden: 
duidelijk, samenhangend en conform 
de huisstijl. 

 

2011-2014 771/744-51 uitrusting: 
budgetten te voorzien 

Conservator 
Museumadviseur 
Publieksmedewerkers 
museumtechniekers 

Alle musea 

 - Bij de inrichting en renovatie van 
museumgebouwen worden obstakels 
en drempels weggewerkt. 

2010 investering 
Salons 
 

771/723-60 gebouwen: 
investeringen cfr supra 

Conservator 
Museumadviseur 
Publieksmedewerkers 
 

Alle musea 

 - De stad garandeert voldoende 
parkeermogelijkheden en 
fietsenbergingen in de nabijheid van 
de museumsites. 

 771/723-60 gebouwen: 
investeringen cfr supra 

Conservator 
Museumadviseur 
 

Alle musea 

 -      



Stedelijke Musea Sint-Niklaas: Beleidsplan 2009-2014 
 

92 

 
Operationele 
doelstelling 5.8. 
 
De musea streven een 
continuïteit op vlak van 
openingsuren en 
toegangstarieven na. 
 
 

- De prijszetting van de 
toegangstarieven wordt gespiegeld 
aan tarieven van andere 
gelijkaardige musea en culturele 
instellingen in middelgrote 
provinciesteden. 

2009-2010  Conservator 
Publieksmedewerkers 
 

Alle musea 

 - Mits een rijkere inhoudelijke 
invulling wordt een nieuwe 
promotiecampagne voor de 
museumkaart opgestart. 
 

2010-2011 771/123-48 administratieve 
kost: communicatie 
jaarprogramma cfr supra 

Conservator 
Publieksmedewerkers 
 

Alle musea 

 - De verruimde openingstijden voor 
individuele bezoekers zijn 
vastgelegd op basis van een in 
2008 bepaald schema en blijven 
voor alle musea op elkaar 
afgestemd. 
 

2009-2014  Conservator 
Publieksmedewerkers 
 

Alle musea 

 - Een wintersluiting van 5 weken 
werd ingevoerd en wordt 
gerespecteerd voor alle sites. De 
sluiting valt in een periode waarin 
er traditioneel weinig bezoekers 
zijn, gelden als kostenbesparende 
maatregel en zijn een middel tot 
grotere onderhoudswerken in de 
infrastructuur 

2009-2014 771/125-02 benodigdheden 
gebouwen: onderhoud 
infrastructuur 22.000 EUR/ 
jaar 

Poetsvrouwen 
Museumtechniekers 
dienst Gebouwen  

Alle musea 

 -      
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Strategische doelstelling 6: De bedrijfsvoering in de musea steunt op een efficiënte organisatiestructuur, een realistische financiering en een eigentijds 
personeelsbeleid.   
 
Operationele doelstelling Actie Timing Begroting Personeel Infrastructuur 
Operationele 
doelstelling 6.1. 
 
Een efficiënte 
organisatiestructuur 
garandeert een vlotte 
invulling van de 
museale basisfuncties. 
 

- Voor de verzamelfunctie: 
verzamelen gebeurt onder 
correcte juridische voorwaarden, 
waarbij de wijze van verwerving, 
eigendoms- en auteursrechten per 
object of (deel)collectie 
beschreven worden; ook het 
bruikleenverkeer verloopt 
gestructureerd 

2009-2014 771/749-51 aankopen 
30.000 EUR/jaar 

Conservator 
Collectiebeheerder 
museumadviseur 

Alle musea 

 - Voor de behoud- en 
beheerfunctie: er gelden vaste 
richtlijnen voor gebruik van 
conserveringsmaterialen  

2009-2014 771/124-02 technische 
benodighdeheden: 4.000 
EUR/ jaar 
conserveringsmaterialen 

Collectiebeheerder 
Collectieverantwoordelijken 
exlibris en brei 

Alle musea 

 - Voor de wetenschappelijke 
functie: alle inventarisatie gebeurt 
op AdLib software en is gebaseerd 
op standaarden zoals in Spectrum 
beschreven 

2009-2014  Collectiebeheerder 
Collectieverantwoordelijken 
exlibris en brei 

Alle musea 

 - Voor de publieksgerichte functie: 
het bezoekersonthaal wordt 
gestroomlijnd door gebruik van 
een elektronisch 
reservatiesysteem, een goede 
telefonische bereikbaarheid, 
moderne kassasystemen, de 
informatisering van de 
onthaalbalies 

2011 
informatisering 
onthaalbalie 
Salons 
2013 
informatisering 
onthaalbalie 
Mercatormuseum 

771/742-53 informatica 
Aankoop kassacomputers  
met agendafunctie zoals op 
site Zwijgershoek 

Conservator 
Museumadviseur 
Collectiebeheerder 
suppoosten 

Alle musea 

 - Grote publieksgerichte projecten 
hebben nood aan een afzonderlijk 
projectmanagement 

2012-2013 
tentoonstelling 
Mercator digitaal 
en inrichting 
museum 

 Conservator 
Museumadviseur 
publieksmedewerkers 

Alle musea 
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Operationele 
doelstelling 6.2. 
 
Een ambitieus 
strategisch plan kan 
pas slagen als er een 
realistisch financieel 
beleid tegenover staat. 
 

- Op de jaarlijkse begroting worden 
voldoende middelen voorzien om 
de uitoefening van basisfuncties 
zoals beschreven in het actieplan 
te garanderen 

2009-2014 Verankering uitgaven 
gewone dienst op 300.000 
EUR 
Buitengewone dienst in 
functie van restauratie Huis 
Janssens en inrichting 
Mercatormuseum 

Conservator 
Museumadviseur 
 

Alle musea 

 - De budgetten worden op 
regelmatige basis in de loop van 
een werkjaar opgevolgd en indien 
nodig via begrotingswijziging 
bijgestuurd 

2009-2014  Conservator 
Museumadviseur 
 

Alle musea 

 - De inkomstenstructuur wordt 
meer evenwichtig samengesteld 
en zal bestaan uit een structurele 
stedelijke inbreng, subsidiëring, 
sponsoring en eigen inkomsten uit 
ticket- en catalogusverkoop 

2010-2014  Conservator 
Museumadviseur 
publieksmedewerkers 

Alle musea 

 - Een toekomstige werkingssubsidie 
wordt grotendeels besteed aan 
een kwaliteitsvolle uitoefening van 
de basisfuncties 

2010-2014 Toewijzing: 
45.000 EUR: aankoop en 
restauratie 
30.000 EUR: publiekswerking 
50.000 EUR: 
personeelsformatie 

Conservator 
Museumadviseur 
 

Alle musea 

 - Voor grootschaliger 
publieksgerichte projecten worden 
projecten ter subsidiëring 
ingediend vb regionale projecten 
(Erfgoedcel), projecten met 
nationale impact (projectsubsidie 
Erfgoed Vlaamse Gemeenschap, 
FOD wetenschapsbeleid) 

2011 tento 
‘Afrikaanse 
kapsels’ 
(participatie), 2012 
Mercator Digitaal 

Te begroten in functie van 
projecten 

Conservator 
Museumadviseur 
collectiebeheerder 
publieksmedewerkers 

Alle musea 
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Operationele 
doelstelling 6.3. 
 
Duidelijke 
taakomschrijvingen en 
regelmatig overleg 
vormen de basis van 
een doeltreffend 
personeelsbeleid. 

- Bijwerken en evalueren 
organogram en gedetailleerde 
functieprofielen. 

2010-2014  conservator  

 - De museummedewerkers 
respecteren het integriteitsbeleid 
van de stad en handelen volgens 
de deontologische code van ICOM 
(iedereen bezit exemplaar ICOM-
code) 

2009-2014  Alle medewerkers  

 - Tewerkstelling met sociale 
dimensie: er wordt gestreefd 
naar diversiteit en jaarlijks 
worden 3 personen te 
werkgesteld in een eerste 
werkervaringsproject 

2009-2014 jaarlijks 
3 wepplussers 

Personeelsbegroting: 
subsidiëring wepplus via 
VDAB 

Suppoosten wepplus 
Alle medewerkers 

 

 - Onthaal en interne opleiding 
nieuwe collega’s op maat van hun 
functie 

2009-2014  Conservator 
Museumadviseur 
Alle medewerkers 

 

 - Regelmatige overlegstructuren 
(maandelijks werkoverleg 
museumstaf en -techniekers, 
tweemaandelijks 
poetsvrouwenoverleg, 
tweemaandelijks 
suppoostenoverleg) 

2009-2014  Conservator (organiseert) 
Alle medewerkers 

 

 - Museumgidsen functioneren na 
een gedegen opleiding, worden 
gecoacht en hebben een eigen 
overlegstructuur 

2009 opleiding 
2010-2014 
opvolging 

Personeelsbegroting: 
honoraria gidsen 

Publieksmedewerkers 
gidsen 

 

 - Ondersteunen van vrijwilligers met 
opdrachten in de collectie 
industrieel erfgoed: ze ontvangen 
een vrijwilligersvergoeding; 

2009-2014 771/122-04 erelonen: 
vrijwilligersvergoeding: 2.400 
EUR/ jaar 

Collectieverantwoordelijke brei 
vrijwilligers 
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vrijwilligers aantrekken als extra 
gidsen in het brei-atelier  

 - Gelegenheden tot teambuilding: 
gezamenlijk bezoek aan een ander 
museum of een tentoonstelling. 
Organisatie personeelsfeest 

2009-2014 Bezoek musea: 
personeelskosten: enveloppe 
opleiding 
Personeelsfeest: 
medewerkers< betalen 
bijdrage 

Conservator (organiseert) 
Alle medewerkers 

 

 - Gespecialiseerde opleidingen 
gekoppeld aan vakgebied 

2009-2014 personeelskosten: enveloppe 
opleiding 

Alle medewerkers  

 - Museumbezoek geldt als opleiding. 
Tickets worden tot een 
maximumbedrag terugbetaald. 

2009-2014 personeelskosten: enveloppe 
opleiding: terugbetaling 
toegangstickets + 
verplaatsing tot 150 EUR/ 
jaar/medewerker 

Alle medewerkers  

Operationele 
doelstelling 6.4.  
 
Museumgidsen en 
educatieve 
medewerkers krijgen 
een grondige opleiding 
over de inhoud van de 
collecties en actuele 
interactieve 
gidstechnieken. 
 

- De stafmedewerkers van de musea 
en archeologen van de 
Archeologische Dienst Waasland 
verzorgen de inhoudelijke opleiding 
van de gidsen op basis van de 
verzamelde wetenschappelijke 
informatie. 

2010 atelier 
middeleeuwse mode 
2011 atelier 
muntschat 
samenstellen 

771/123-48 administratieve 
kost: aanmaak 
middeleeuwse kleding 
771/744-51: uitrusting: 
replica voor muntatelier: 
2.000 EUR 

Publieksmedewerkers 
Archeologen en 
restaurateurs ADW 

SteM Zwijgershoek 

 - Opleidingen en opvolgingssessies in 
actuele interactieve gidstechnieken 
worden georganiseerd in 
samenwerking met het steunpunt 
Faro. 

2009 opleiding alle 
gidsen door J 
Prummel 
2010-2011 
opvolgingssessies 

Personeelskosten: 
enveloppe opleiding 

Publieksmedewerkers 
gidsen 

Alle musea 

 - Er wordt samengewerkt met de 
opleiding ‘toeristische gids’ van 
Syntra. 

-  

2009 bezoeken aan 
SteM 

 Publieksmedewerkers SteM Zwijgershoek 

 - Op regelmatige tijdstippen wordt 
met de museumgidsen en 
educatieve medewerkers een 
gezamenlijk overleg georganiseerd. 
(evaluatie, planning) 

2009-2014  Publieksmedewerkers 
gidsen 

Alle musea 
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Operationele 
doelstelling 6.5. 
 
Het nieuwe ICT-
platform zorgt er voor 
dat de interne 
organisatie en 
dienstverlening naar de 
bezoeker vlotter 
verloopt. 

- Informatisering van de balies van 
het Mercatormuseum en de Salons 
voor Schone Kunsten 

2011 
informatisering 
onthaalbalie 
Salons 
2013 
informatisering 
onthaalbalie 
Mercatormuseum 

771/742-53 informatica 
Aankoop kassacomputers  
met agendafunctie zoals op 
site Zwijgershoek 

Conservator 
Museumadviseur 
Collectiebeheerder 
suppoosten 

Alle musea 

 - Het nieuwe glasvezelnetwerk dat 
de stedelijke diensten verbindt 
met centrale servers 

2009 
implementatie 
Zwijgershoek 

Algemeen budget informatica 
stad 

Dienst informatica SteM 
Zwijgershoek 

 - Upgrade van het computerpark 
van de museumadministratie 

2011-2012 771/742-53 aankoop 
informatica: te budgetteren 

Dienst informatica SteM 
Zwijgershoek 

      
Operationele 
doelstelling 6.6. 
 
De samenwerking het 
stadsbestuur en met 
andere diensten van de 
stad Sint-Niklaas blijft 
een absolute 
voorwaarde voor een 
vlotte werking en een 
groter publieksbereik 
van de musea. 

- Regelmatig overleg over diverse 
museumaangelegenheden met het 
college van Burgemeester en 
Schepenen als inrichtende macht, 
de stadssecretaris, ontvanger en 
adjunct-stadssecretaris 

 

2009-2014  Conservator 
museumadviseur 

 

 - structurele samenwerking met de 
medewerkers van de dienst 
Gebouwen voor kleine en grote 
onderhoudswerkzaamheden 

2009-2014 Budgettering cfr supra dienst Gebouwen 
museumtechniekers 

 

 - inzet van techniekers, suppoosten 
en poetsvrouwen voor de 
organisatie van projecten van het 
Cultuurcentrum in de 
Tentoonstellingszaal Zwijgershoek 
en op andere plaatsen 

2009-2014 personeelskosten Museumtechniekers 
Suppoosten 
Poetsvrouwen 
In overleg met directie 
Cultuurcentrum 

 

 - samenwerking rond educatieve 
projecten met de diensten Milieu, 

2009-2014 Begroting vooral op 
tentoonstellingen cfr supra 

Publieksmedewerkers 
diensten milieu, welzijn en 
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Welzijn en Jeugd jeugd 
 - Samenwerking met dienst 

monumentenzorg voor historische 
gebouwen Salons voor Schone 
Kunsten en Huis Janssens 

2009-2014 771/723-60 gebouwen: 
restauratiekosten 

Conservator 
Museumadviseur 
Dienst monumentenzorg 

 

      
Operationele 
doelstelling 6.7. 
 
Bevoorrechte partners 
uit de erfgoed- en 
kunstensector kleuren 
het museaal beleid. 
 

- De Archeologische Dienst 
Waasland (ADW): de presentatie 
in de verhaallijn ‘mens en materie’ 
in SteM Zwijgershoek blijft 
actueel, restauraties van 
archeologische voorwerpen, 
advies educatieve werking 

2009-2014 771/749-51 restauraties 
15.000 EUR/ jaar 
beschikbaar voor alle 
opdrachten 

Conservator 
Museumadviseur 
Collectiebeheerder 
Publieksmedewerkers 
Archeologen ADW 

 

 - De Oudheidkundige Kring van het 
Land van Waas (KOKW): 
belangrijke bron van museale 
objecten in presentatie en publiek 
depot SteM en in 
Mercatormuseum, partner voor 
cultuurhistorische en 
cartografische tentoonstellingen 

2009-2014 
2011: co-productie 
tento cartografie in 
Waasland 
2012 -2013 
Mercator Digitaal 
+ nieuw museum 

771/123-48: administratieve 
kosten: verzekering collecties 
en bruiklenen premie 2.500 
EUR/ jaar 
Tentoonstellingsbudgetten 
cfr supra 

Conservator 
Museumadviseur 
Collectiebeheerder 
Publieksmedewerkers 
Bestuurders KOKW 

 

 - Vzw Breimuseum: klankbord voor 
collectiebeleid – en behoud, 
mede-organisator Dag van den 
Brei, bron van vrijwilligers voor 
behoud en beheer en 
publiekswerking (evenementen) 

2009-2014 
jaarlijkse 
organisatie Dag vd 
Brei 

771/123-48 administratieve 
kost: communicatie en 
organisatie evenementen 
771/122-04: erelonen Dag 
vd Brei 650 EUR/ jaar 

Conservator 
Collectieverantwoordelijke brei 
Publieksmedewerker brei 
Bestuurders vzw Breimuseum 

 

 - De Erfgoedcel Waasland: 
algemeen coördinator en 
communicator over 
erfgoedmateries in het Waasland; 
co-productie tento 

2009-2014 Budget tentoonstellingen: cfr 
supra 

Conservator 
Museumadviseur 
Collectiebeheerder 
Publieksmedewerkers 
Medewerkers Erfgoedcel 

 

 - Vzw Graphia: klankbord voor 
collectiebeleid exlibris, partner bij 
organisatie Grafiekwedstrijd en –
biënnale, ruildagen, communicatie 
Boekmerk 

2009-2014 Budget Grafiekbiënnale cfr 
supra 

  

 - Vzw Warp: brug van oude kunst in 
de Salons voor Schone Kunsten 
naar actuele kunst in de eigen 

2009-2014  Conservator 
Museumadviseur 
Collectiebeheerder 
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publiekswerking Publieksmedewerkers 
Bestuurders vzw WARP 

 - De stedelijke Academie: co-
producties van tentoonstellingen 
samenwerking depot schilderijen 

2010 tento Legaat 
Hulstaert in 
Salons: co-
productie 

 Conservator 
Museumadviseur 
Collectiebeheerder 
Publieksmedewerkers 
Directive Academie 

 

      
 
 
Operationele 
doelstelling 6.8. 
 
Lokale en regionale 
ondernemingen zijn 
en worden partners 
van de Stedelijke 
musea. 
 

- Sponsoringovereenkomsten afsluiten 
voor het jaarprogramma, de 
educatieve werking en 
tentoonstellingen 

2010 verderzetting 
sponsoring lezingen 
2010 nieuwe 
sponsoring 
museumzondag 
2011 sponsoring 
tento 
‘Grafiekbiënnale’ en 
‘Afrikaanse kapsels’ 

 Conservator 
publieksmedewerkers 

 

 - Inhoudelijke inbreng van lokale en 
regionale hightechbedrijven 
stimuleren in een aangepaste 
opstelling in het Mercatormuseum 

2010-2013  Conservator 
Museumadviseur 
publieksmedewerkers 

 

 - Contacten leggen en onderhouden 
met de handelaarsverenigingen van 
de Ankerstraat en de Stationsstraat 

2009-2014 
2010 co-productie 
tento ‘Je suis dada’ 
i.s.m. VIZO en 
Centrum-
management 

 conservator  

 - Lokale en regionale ondernemingen 
inschakelen als leveranciers van 
materialen en diensten voor de 
musea (presentatie, jaarprogramma, 
dagelijkse werking,…) 

2009-2014  Conservator 
Museumadviseur 
publieksmedewerkers 

 

 - Organisatie van en promotie voor 
‘seminarieformule voor bedrijven’ in 
SteM Zwijgershoek  

 

2010-2014  Conservator 
Publieksmedewerkers 
Secretariaat 
publiekswerking 
(boekingen) 
gidsen 

SteM Zwijgershoek 
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Operationele 
doelstelling 6.9. 
 
Het museumteam laat 
zich over tal van 
beleidsmateries 
adviseren. 
 

- Vergaderingen organiseren met en 
adviezen inwinnen bij bestaande 
adviesstructuren (vzw Breimuseum, 
Adviesraad Grafiek en Exlibris, Sectie 
Beeldende Kunst Cultuurraad, 
externe adviseurs en experts,…) 

 

2009-2014  Conservator 
Museumadviseur 
Collectiebeheerder 
Collectieverantwoordelijken 
brei en exlibris 

 

 - Oprichting van een 
museumadviesraad samengesteld uit 
experts in diverse vakgebieden, 
vertegenwoordigers van 
erfgoedverenigingen en 
vertegenwoordigers aangeduid door 
het bestuur. 

2010  Conservator 
museumadviseur 

 

      
Operationele 
doelstelling 6.10. 
 
De musea willen actief 
zijn binnen een 
regionaal en nationaal 
erfgoednetwerk. 

- Vertegenwoordiging in adviesgroep 
Erfgoedcel Waasland 
 

2009-2014  conservator  

 - Actieve deelname aan de projecten 
van Move, het platform voor 
collectieregistratie in Oost-
Vlaanderen 

2009-2014  Collectiebeheerder 
museumadviseur 

 

 - Mandaat in de Raad van Bestuur van 
de Vlaamse Museumvereniging VMV 

2010-2014  conservator  

 - Ervaringsuitwisseling met de 
museumstaf van bevriende musea 
van Lokeren, Turnhout, Kortrijk 

2010 start 
structurele 
uitwisseling 
2011-2012 indien 
mogelijk met alle 
medewerkers 

Personeelskosten: 
vorming 

Start met Museumstaf, 
gidsen 
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5.2. Meerjarenplanning per jaar 
 
Acties die behoren tot de dagelijkse werking (voor de reguliere uitoefening van de basisfuncties 
verzamelen, behouden, onderzoeken en publiek ontsluiten) of zich uitspreiden over de hele 
beleidsperiode 2009-2014 worden hier niet opgenomen. 
Enkel specifieke projecten die betrekking hebben op 1 of meerdere jaren komen hier aan bod. 
 
 

5.2.1. 2009 
 
Verzamelen 

- analyse collectie regionale schilderkunst 19de en 20ste eeuw (gedeeltelijk in collectieplan) 
- analyse collectie grootgrafiek (gedeeltelijk in collectieplan) 
- opmaak collectieplan 
- depot objecten Rariteitenkabinet (KOKW) in depots SteM 

 
Behouden en beheren 

- bouwkundige inrichting archeologisch toondepot op eerste verdieping SteM 
 
Wetenschappelijk onderzoek 

- onderzoek over historische opbouw en samenstelling van de collectie Stedelijk 
Kunstpatrimonium en grootgrafiek voor opmaak collectieplan 

- aanvang registratie bulkmateriaal archeologische collectie Boudelo 
 
Publiekswerking 

- eerste jaarexploitatie SteM Zwijgershoek 
- Grafiekbiënnale 2009 
- tentoonstelling Rariteitenkabinet 
- tentoonstelling ‘Kinderen aan het werk’ 
- oprichting Vriendenvereniging Opdonder4 
- educatieve pakketten tijdens tentoonstelling Grafiekbiënnale en ‘Kinderen aan het werk’ 
- voorbereiding structuur en redactie nieuwe webiste 

 
Infrastructuur 

- inrichting 1e verdieping Zwxijgershoek: archief Exlibriscentrum, depot ADW, opslagruimte en 
werkatelier breimachines 

 
Management 

- aanvraag voor het kwaliteitslabel als collectiebeherende cultureel-erfgoedinstelling 
- indienen beleidsplan 2009-2014 bij de provincie 

 
 

5.2.2. 2010 
 
Verzamelen 

- verdere analyse collectie regionale schilderkunst 19de en 20ste eeuw 
- verdere analyse collectie grootgrafiek 
- gedetailleerd collectieplan industrieel erfgoed (brei) 
- concrete afspraken inzake erfgoedbeleid met andere erfgoedactoren (afbakenen 

verzamelgebieden) 
 
Behouden en beheren 

- UV-filters ramen Salons 
- UV-filters ramen exlibriscentrum 
- inrichten archiefruimte exlibriscentrum 
- aankoop 1 be- en ontvochtiger Piet Elshoutzaal 
- nieuwe verlichting gelijkvloerse en eerste verdieping Salons 
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- verdere elektronische en mechanische beveiliging machines in brei-atelier 
- opleiden suppoosten tot erfgoedbewaker (indien nodig) (Bewakingswet) 
- beveiligingsplan Salons 
- inrichting archeologisch toondepot op eerste verdieping SteM 
- restauratie gedeeltes van Stedelijk Kunstpatrimonium op basis van urgentielijst in 

restauratieplan 
- expertise-uitwisseling behoud en beheer exlibris en kleingrafiek op ruildag Graphia 

 
Wetenschappelijk onderzoek 

- uitbreiding registratie cartografische collectie 
- vervolledigen beeldmateriaal bij collecties cartografie, schilderijen, grafiek 
- uitbreiden basisregistratie collectie grootgrafiek 
- toegankelijker maken collectie oude exlibrissen 
- omzetten van papieren inventaris collectie brei-atelier 
- registratie bulkmateriaal archeologische collectie Boudelo 
- samenstelling wetenschappelijk comité voor ‘Mercator digitaal’ 2012 (werktitel) 
- opmaak tentoonstellingsplan ‘Mercator digitaal’ 
- start digitalisering in functie van ‘Mercator digitaal’ 
- onderzoek voor content audiogids Salons 
- start wetenschappelijk onderzoek voor catalogus ‘Mercator digitaal’ 
- inrichting leeszaal in nieuwe Exlibriscentrum 
- ontsluiting collectie kleingrafiek op PC in nieuwe Exlibriscentrum 

 
Publiekswerking 

- gedeeltelijke aanpassing selectie schilderijen in Salons in functie van audiogids en nieuwe 
verlichting 

- vertaling A-teksten in SteM in F, E en D 
- tentoonstelling Focus op schenking Gaudaen 
- tentoonstelling ‘Hygiëne en water’ (werktitel) 
- educatief pakket tentoonstelling ‘Hygiëne en water’ (werktitel) 
- co-productie tentoonstellingen ‘Je suis dada’, ‘Legaat Hulstaert’, ‘Beeld Verbeeld’ en ‘tento werk 

St-Lucas Gent’ 
- lancering ‘Museumzondagen’ 
- educatief pakket ‘Middeleeuwse mode’ i.s.m. ADW 
- nieuwe rondleidingen ‘Museum achter de schermen’ en ‘Textiel extra muros’ 
- nieuwe rondleiding ‘exlibris en kleingrafiek’ in vernieuwd Exlibriscentrum 
- start grondige analyse publieksonderzoeken en start enquêtering groepen en scholen 
- nieuwe museumwebsite 
- participatie: rolstoelen op museumsites 
- participatie: educatief pakket voor kinderen met autisme en mentale achterstand 
- opvolgingssessies actuele interactieve gidstechnieken 
- opleiden extra gidsen voor brei-atelier 

 
Infrastructuur 

- inrichting 1e verdieping Zwijgershoek: archief Exlibriscentrum, depot ADW, opslagruimte en 
werkatelier breimachines 

- toegankelijkheid: trapliften in Salons 
- restauratie exterieur Huis Janssens 

 
Management 

- evaluatiegesprekken personeelsleden januari-februari 2010 
- opmaak subsidiedossier tentoonstelling ‘Afrikaanse kapsels’ 
- opmaak projectdossier ‘Mercator digitaal’ 
- oprichting Museumadviesraad 
- start structurele ervaringsuitwisseling met bevriende musea 
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5.2.3. 2011 
 
Verzamelen 

- verdere analyse collectie regionale schilderkunst 19de en 20ste eeuw 
- finaliseren strategie (met criteria) om beter in te gaan op aanbiedingen van schilderkunst uit de 

markt 
- verdere analyse collectie grootgrafiek 
- verzamelen kleingrafiek via Exlibriswedstrijd 2011 
- finaliseren kader (met criteria) om in te gaan op aanbiedingen van kleingrafiek in bezit van 

verzamelaars 
- start onderzoek bruiklenen 19de eeuwse meetinstrumenten voor tento ‘Mercator digitaal’ 2012  
- ontwikkeling digitale toepassingen voor tento ‘Mercator digitaal’ 2012 
- concrete afspraken inzake erfgoedbeleid met andere erfgoedactoren (afbakenen 

verzamelgebieden) 
 
Behouden en beheren 

- aankoop 1 be- en ontvochtiger Salons zaal Oude Kunst 
- verdere elektronische en mechanische beveiliging machines in brei-atelier 
- opleiden suppoosten tot erfgoedbewaker (indien nodig) (Bewakingswet) 
- restauratie gedeeltes van Stedelijk Kunstpatrimonium op basis van urgentielijst in 

restauratieplan 
- expertise-uitwisseling behoud en beheer exlibris en kleingrafiek op ruildag Graphia 

 
Wetenschappelijk onderzoek 

- uitbreiden basisregistratie collectie grootgrafiek 
- registratie bulkmateriaal archeologische collectie Boudelo 
- opmaak tentoonstellingsplan ‘Mercator digitaal’ 
- digitalisering in functie van ‘Mercator digitaal’ 
- wetenschappelijk onderzoek voor catalogus ‘Mercator digitaal’ 

 
Publiekswerking 

- vertaling elementen audiogids Salons in F, E en D 
- Grafiekbiënnale 2011 
- tentoonstelling ‘Afrikaanse kapsels’ (link kapperscollectie) met educatief pakket 
- Tentoonstelling ‘Heilige Boontjes’ in landbouwscholen met educatief pakket (museumwerking 

buiten de muren) 
- co-productie tentoonstelling ‘cartografie in het Waasland’ met KOKW 
- educatief pakket ‘muntenatelier’ i.s.m. ADW 
- samenwerking met horeca rond museumpakketten 
- vriendenvereniging Opdonder4 ook betrekken bij Salons 
- participatie: rondleidingen voor specifieke doelgroepen volwassenen: blinden en slechtzienden, 

centra geestelijke gezondheidszorg 
- opvolgingssessies actuele interactieve gidstechnieken 

 
Infrastructuur 

- inrichting vroegere remontageruimte ADW als leeszaal wetenschappelijke bibliotheek in SteM 
- Restauratie exterieur Huis Janssens  
- vochtwerende maatregelen in Piet Elshoutzaal (injectie) 

 
Management 

- informatisering onthaalbalie Salons 
- upgrade computerpark museumadministratie 
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5.2.4. 2012 
 
Verzamelen 

- samenwerking met Stedelijke Academie Schone Kunsten rond werk Wase kunstenaars in depot 
- start afstotingsbeleid overtollige dubbels in collectie exlibris en kleingrafiek 
- bruiklenen 19de eeuwse meetinstrumenten voor tentoonstelling ‘Mercator digitaal’ 2012 en 

gedeeltelijke aanpassing inrichting Mercatormuseum (2013) 
- nieuwe overeenkomst NGI over moderne cartografie 
- ontwikkeling digitale toepassingen voor tentoonstelling ‘Mercator digitaal’ 2012  
 

Behouden en beheren 
- aankoop 1 be- en ontvochtiger Salons Grote Zaal 
- start aankopen inrichting en beveiliging Mercatormuseum (klimaatkasten, depotkasten, 

detectie-apparatuur) 
- ontwikkeling publieke depotomgeving voor cartografie 17de-tot 19de  eeuw als aanpassing 

presentatie in Mercatormuseum 
- restauratie gedeeltes van Stedelijk Kunstpatrimonium op basis van urgentielijst in 

restauratieplan 
 
Wetenschappelijk onderzoek 

- uitbreiden basisregistratie collectie grootgrafiek 
- registratie bulkmateriaal archeologische collectie Boudelo 
- start wetenschappelijk onderzoek voor heruitgave catalogus ‘Stedelijk Kunstbezit’ 

 
Publiekswerking 

- uitwerking presentatie voor nieuwe opstelling in Mercatormuseum 
- vertaling A-teksten en delen presentatie Mercatormuseum in F, E en D 
- tentoonstelling ‘Mercator digitaal’ 
- educatieve pakketten ‘Mercator digitaal’ 
- participatie: rondleidingen voor specifieke doelgroepen volwassenen: blinden en slechtzienden, 

centra geestelijke gezondheidszorg 
 
Infrastructuur 

- restauratie exterieur Huis Janssens 
- vochtwerende maatregelen in brei-atelier (nieuwe zink in dakgoten) 

 
Management 

- upgrade computerpark museumadministratie 
 
 

5.2.5. 2013 
 
Verzamelen 

- samenwerking met Stedelijke Academie Schone Kunsten rond werk Wase kunstenaars in depot 
- verzamelen kleingrafiek via Exlibriswedstrijd 2013 
- verderzetten afstotingsbeleid overtollige dubbels in collectie exlibris en kleingrafiek 
- bruiklenen 19de eeuwse meetinstrumenten voor tentoonstelling ‘Mercator digitaal’ 2012 en 

aanpassing inrichting Mercatormuseum (2013) 
- nieuwe overeenkomst NGI over moderne cartografie 
- afstoten gedeelte collectie lichaamsverzorging 

 
Behouden en beheren 

- aankoop 1 be- en ontvochtiger Salons Grote Zaal 
- beveiligingsplan Mercatormuseum 
- depot objecten Huis Janssens (KOKW) in SteM tijdens restauratie interieur 
- ontwikkeling publieke depotomgeving voor cartografie 17de-19de eeuw in Mercatormuseum 
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- restauratie gedeeltes van Stedelijk Kunstpatrimonium op basis van urgentielijst in 

restauratieplan 
 
Wetenschappelijk onderzoek 

- wetenschappelijk onderzoek voor heruitgave catalogus ‘Stedelijk Kunstbezit’ 
- heruitgave catalogus ‘Stedelijk Kunstbezit’ in katernen per collectie 

 
Publiekswerking 

- uitwerking aangepaste presentatie Mercatormuseum (o.m. publieke depotomgeving kaarten 
17de-19de eeuw en actuele presentatie moderne cartografie) 

- Grafiekbiënnale 2013 
- tentoonstelling 100 jaar Stedelijke Musea: “100 jaar schilderkunst in het Waasland” 
- vriendenvereniging Opdonder4 ook betrekken bij nieuw Mercatormuseum 
- participatie: fysieke toegankelijkheid Huis Janssens 
- voorbereiding en haalbaarheidsstudie voor nieuwe museumshops 

 
Infrastructuur 

- restauratie exterieur en start restauratie interieur Huis Janssens 
 
Management 

- informatisering onthaalbalie Mercator 
 
 

5.2.6. 2014 
 
Verzamelen 

- samenwerking met Stedelijke Academie Schone Kunsten rond werk Wase kunstenaars in depot 
- verderzetten afstotingsbeleid overtollige dubbels in collectie exlibris en kleingrafiek 

 
Behouden en beheren 

- aankoop 1 be- en ontvochtiger Evenepoelzaal 
- depot objecten Huis Janssens (KOKW) in SteM tijdens restauratie interieur 
- restauratie gedeeltes van Stedelijk Kunstpatrimonium op basis van urgentielijst in 

restauratieplan 
 
Wetenschappelijk onderzoek 

- heruitgave catalogus ‘Stedelijk Kunstbezit’ in katernen per collectie 
 
Publiekswerking 

- tentoonstelling ‘Romeinen in het Waasland’ in co-productie met ADW 
- tentoonstelling ‘de jaren ‘60’ 
- participatie: fysieke toegankelijkheid Huis Janssens 
- nieuwe museumshops 

 
Infrastructuur 

- Restauratie interieur Huis Janssens 
 
Management 
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5.3. Rekeningen 2008, Begroting 2009, Begroting 2010 
 

artikelnr. omschrijving motivering rekening 

2008

budget 

2009

budget 2010

STEDELIJKE MUSEA

771/122-04 erelonen vergoedingen en honoraria toneelvoorstellingen, lezingen, evenementen 6.092 15.800 15.800

vergoeding actrice  toneelvoorstellingen "kapster"  (20 voorstellingen ) 2.000

vergoeding actrice  toneelvoorstellingen "dienstmeisje" (10 voorstellingen + verplaatsingskost) 1.100

sprekers 3 Mercatorlezingen: honorarium en verplaatsingskost 500

Dag van den Brei 650

sprekers 8 themalezingen: honorarium en verplaatsingskost 1.500

Erfgoeddag 600

vergoedingen en verplaatsingskosten workshops najaarstentoonstelling 750

honoraria Nacht van de Musea 3.500

honorarium  kunstenaar ontwerp nieuwjaarskaart stad Sint-Niklaas 900

honoraria activiteiten Opdonder4 1.000

vrijwilligersvergoeding brei-atelier 48d/jaar x 25EUR x 2 persoon 2.400

Ambachtelijk Weekend 250

honoraria expertise kunstaankopen 650

771/122-05 presentiegelden commissies en jury tweejaarlijkse exlibriswedstrijd: editie 2009 0 1.700 0

771/123-07 frankering - portkosten 7.266 12.500 12.500

verzendingen jaarprogramma 2010, kaarten afzonderlijke activiteiten, administratieve verzending 11.000 11.000

verzending folders met programma's voor scholen en verenigingen 2010-2011 1.000 1.000

verzending uitnodiging deelname en reglement grafiekbiënnale 2011 500 500

771/123-11 telefoonkosten telefoon musea drie sites incl KOKW (Mercator), Cultuurcentrum en theater (Zwijgershoek) 6.842 9.000 9.000

771/123-12 huur en onderhoud bureaumateriaal kopieertoestel Zwijgershoek 1.773 1.750 1.900
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771/123-48 diverse administratiekosten algemene werkingskosten, communicatie, museumshop, organisatie 2 tentoonstellingen 50.752 50.000 50.000

materiaal ateliers en publiekswerking Salons, Mercator, Zwijgershoek (papier, gereedschap, verf) 3.000

internetverbindingen div vestigingen, inclusief hosting museumwebsite

4.500

ontwerp en druk folder jaarprogramma 2010

2.500

ontwerp en druk postkaarten jaarprogramma 2010 1.500

advertentiebudget  SteM, Dag vd Brei, Nacht vd Musea en najaarstentoonstelling 3.000

druk 3 affiches activiteiten jaarprogramma 2010 (2  tentoonstellingen,  Nacht vd Musea) 1.400

folders met programma's voor scholen en verenigingen editie 2010-2011 (druk 1900, fotografie 550, lay out 400) 2.850

vertalingen reglement exlibriswedstrijd 2011 500

ontwerp en drukkosten folder en uitnodiging opening 2 tentoonstellingen 1.000

museumwebsite support 1.250

digitaliseren documenten najaarstentoonstelling en fotovergrotingen 1.500

aankopen museumshop Mercator 1.000

catering recepties tentoonstellingen (grafiektentoonstelling en najaarsproject),  Dag vd Brei, 

medewerkers Ambachtelijk WE en Nacht vd Musea (catering lezingen etc wordt gesponsord)

2.000

verzekeringen voor collectie & bruiklenen tentoonstellingen 2.500

abonnementen tijdschriften en lidmaatschappen van wetenschappelijke verenigingen (incl  abonn Artprice) 1.800

wetenschappelijke publicaties (museumbibliotheek) 2.000

kantoorbenodigdheden (Ahrend, Office Depot, printerpapier) via dienst logistiek + repro Opdonder4 4.000

software support toegangscontrole en kassasysteem Zwijgershoek Syx Automations 550

huur software GIS Systeem SteM Zwijgershoek 1.200

Nacht vd Musea (geluidsversterking & SABAM) 2.500

productie inhoud audiogidsen Salons 3.000

lay out en druk 5 werkboekjes educatieve werking 1.000

druk nieuwjaarskaart 300

lay out en druk brochure textielwandeling buiten de muren (1/2 aandeel; ander 1/2 vzw Breimuseum) 1.000

vertalingen A-teksten SteM in E, F, D 2.500

provisie onvoorziene uitgaven 1.650
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771/124-02 technische benodigdheden rechtstr verbruik

aankoop en onderhoud gereedschap, diverse conserveringsmaterialen, inrichtingsmateriaal  

tentoonstellingen

10.033 9.500 15.500

aankoop en onderhoud gereedschap, kleine uitrusting (verfgereedschap, schroeven, bevestigingsmaterialen,  pluggen, lijm) 2.000

plexiglas, film en inkt  displays  luifel zamanstr en aankondiging, zaalteksten tento voorjaar en najaar 2.000

conserveringsmaterialen: 50 stapelbare transportbakken voor archeologica Boudeloo-collectie 1.700

conserveringsmaterialen: 10 foto archiefdozen en houders voor collectie Mathys & Barbierama 400

conserveringsmaterialen: 150 dozen in zuurvrije museumkarton 750

conserveringsmaterialen: 15 kunststof palletten 900

conserveringsmaterialen: exlibriscentrum: zuurvrije museumkarton, passe partouts, tape, zijdepapier 1.500

conserveringsmaterialen: exlibriscentrum: 12 transportbakken met deksels 350

inrichtingsmateriaal  tentoonstelling najaarsproject 1.500

wisselstukken en onderhoudsmateriaal breimachines 1.000

brei-atelier: grondstoffen: garens voor kousen- en rachelbreimachines 2.000

jaarprogramma 2010 Kunst & Kitch: aankoop vasttapijt tentoonstellingszaal ontvangstruimte 1.400

771/124-05 werkkledij onderhoud werkkledij en aankoop suppoostenuniform 511 2.500 6.250
onderhoud werkkledij (poetsvrouwen, techniekers) 2.000

kledingcheques gelegenheidsuniform 14 vaste (250 EUR) en 6 gepensioneerde suppoosten (125 EUR) 4.250

771/124-06 prestaties derden eigen aan de functie stemmen piano salons, herstellingen toestellen 11.502 3.400 2.700

stemmen piano salons 700

herstellingen elektrische toestellen (schaarlift, audio, video,…) 2.000

771/124-48 diverse technische kosten

technische werkingskosten tweejaarlijkse exlibriswedstrijd en grafiekbiënnale 651 6.000 0

plexiglas, film en inkt  aankondiging, zaalteksten tentoonstellingen 1.500

inrichtingsmateriaal  tentoonstelling grafiekbiënnale 4.500

771/125-02 benodigdheden voor gebouwen rechtstreeks gebruik schoonmaakproducten, materiaal voor onderhouds- en kleine herstellingswerken 19.529 20.000 21.000
schoonmaakproducten, materiaal voor onderhouds- en kleine herstellingswerken sanitair, CV (luchtfilters), lampen,

incl nieuwe tentoonstellingszaal en  museum Zwijgershoek 

771/125-06 prestaties van derden voor gebouwen onderhoud en herstelling verwarming, sanitair, brandpreventie, liften, inbraakbeveiliging 14.857 22.000 22.000
onderhoud en herstelling verwarming, sanitair, brandpreventie, liften, camerabewaking, elektr poort,

inbraakbeveiliging incl tentoonstellingszaal en museumZwijgershoek (oa anti-vuilmatten, liftonderhoud, ramenwas)

771/125-12 elektriciteit plus 2% index 48.135 55.000 56.100

771/125-13 aardgas plus 2% index 78.277 80.000 81.600

771/125-15 water idem 2.585 5.000 5.000

771/331-01 exlibriswedstrijd prijs Stad Sint-Niklaas CGD FISAE wedstrijd 2010 0 5.750 500
0 500

totaal gewone uitgaven 258.805 299.900 299.850
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buitengewone uitgaven

771/723-60 aanpassingswerken gebouwen 224.579 250.000 265.750

provisie noodzakelijke werken Zwijgershoek museum en tentoonstellingszaal 25.000

provisie noodzakelijke werken Salons en Mercatormuseum 25.000

huis janssens erelonen architecten (info T Van Hout) 100.000

nieuwe verlichting Salons gelijkvloers en 1e verdieping 100.000

UV-filters ramen exlibriscentrum 750

Salons: toegankelijkheid: installatie trapliften gelijkvloers en 1e verdieping 15.000

771/741-51 aankoop bureaumeubilair aankoop bureaumeubilair 6.760 1.600 4.420

2 bureaumeubelen exlibriscentrum 2.300

1 ergonomische stoel kantoor brei-atelier 500

1 kantoortrolley op wielen exlibriscentrum 120

provisie vervanging 1.500

771/741-98 aankoop ander meubilair aankopen in functie van verhuur Piet Elshoutzaal; vernieuwd exlibriscentrum, dpot brei 0 7.350 4.400

8 klaptafels 1.500

10 combinatiestafels (bistrotafel 75 cm H infopunt en statafel recepties 110 cm H Piet Elshoutzaal) 2.000

vernieuwd exlibriscentrum: 12 bovenplaten archiefrekken 300

depot brei 1e verdieping: uitbreiding rekken 600

771/742-53 aankoop informatica aankoop informatica 0 0

771/744-51 aankoop machines, exploitatiemat, uitrustingInrichtingsmateriaal  atelier, depot, vernieuwd exlibriscentrum, Salons en Mercatormuseum 68.580 14.950 10.150
atelier: zaagmachine 750

depot: thermocutter voor conserveringsmaterialen 500

SteM: ontvochtigings- en bevochtigingstoestel  Piet Elshoutzaal 1.000

exlibriscentrum en gang bij Piet Elshoutzaal: ophangsysteem voor tento beeldende kunst 50 strekk m 1.300

vernieuwd exlibriscentrum: LCD-scherm en DVD-speler: illustratie technieken 2.000

vernieuwd exlibriscentrum: PC met on line toegang tot museumdatabank voor raadplegen collectie 900

vernieuwd exlibriscentrum: displaymateriaal 1.000

SteM: museumpresentatie: aanmaak replica ter aanvulling muntschat Boudeloo 700

SteM: educatieve werking: aanmaak replica voor workshop muntschat 1e graad S,O. 2010-2011 2.000
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771/749-51 aankoop en restauratie van kunstwerken aankoop en restauratie kunstwerken en collectiestukken 32.129 45.000 45.000

aankoop van kunstwerken en collectiestukken voor de stedelijke musea 30.000

restauratie van kunstwerken (o,m, restauratie van 3 historische persen voor vernieuwd exlibriscentrum) 15.000

totaal buitengewone uitgaven 332.048 318.900 329.720

totaal gewone en buitengewone uitgaven 590.853 618.800 629.570

Ontvangsten

771/161-02 verkoop van goederen 1.685 2.500 3.000

771/161-04 toegangsgelden 19.074 25.000 30.000

subsidie werkingsmiddelen 

museumerkenning

125.000

totaal ontvangsten 158.000
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Deel 6. Opvolging 
 
6.1. Uitvoeren van het museumbeleidsplan 
 
Elk jaar worden de doelstellingen en acties uit de meerjarenplanning omgezet in een actieplan. 
Dit actieplan wordt uitgevoerd en gecommuniceerd aan: 

- De Erfgoedcel Waasland 
- De Provincie Oost-Vlaanderen 
- De Vlaamse Gemeenschap 

 
 

6.2. Evalueren van het museumbeleidsplan 
 
De jaarlijkse evaluatie van het actieplan gebeurt door: 

- De museumstaf 
- De museumadviesraad 
- De Cultuurraad 

 
Het resultaat van de evaluaties wordt meegedeeld aan het college van Burgemeester en Schepenen 
van de stad Sint-Niklaas. 
Een samenvatting wordt uitgegeven in het Stadsverslag. 
 
De bevoegde overheden, de Vlaamse Gemeenschap en de Provincie Oost-Vlaanderen ontvangen elk 
jaar een jaarverslag. 
 
De Stedelijke Musea Sint-Niklaas worden onderworpen aan tussentijdse evaluaties en visitaties door 
de Vlaamse Gemeenschap en de Provincie Oost-Vlaanderen. 
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Deel 7: Bijlagen 
 
 

7.1. Collectieplan 
 
7.1.1.Cartografie (collectie Mercatormuseum) 

 

Historiek 

 

Het Mercatormuseum bevindt zich in de Zamanstraat nr. 49, Sint-Niklaas. Het museum is heringericht 

naar aanleiding van het Mercatorjaar 1994. De basis wordt gevormd door de verzameling van de 

Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW). Deze heemkundige kring 

verzamelt al sinds de 19de eeuw atlassen, kaarten en ander cartografisch toebehoren, o.a. van 

Mercator. De reden daarvoor is tamelijk eenvoudig: Mercator is geboren in Rupelmonde en bijgevolg 

Waaslander van oorsprong.  De focus van het museum ligt op de evolutie van de cartografie en de 

figuur van Mercator. Daarnaast is er ook een afdeling ‘Moderne cartografie’. De meest waardevolle 

stukken, de 2 globes, staan opgesteld in de schatkamer. Het zijn museumobjecten die een plaats 

verdienen op de topstukkenlijst van Vlaanderen. 

De Stedelijke Musea beheren de collectie maar bezitten nagenoeg geen stukken: 2 atlassen van 

Mercator, respectievelijk aangekocht in 1967 en 1969, 9 orthofotokaarten, 6 fotokaarten en 3 gewone 

kaarten. De overige stukken zijn eigendom van de KOKW, het NGI en het Scheepvaartmuseum 

Antwerpen. 

Na de opening van het gebouw in 1994 is nagenoeg niets meer veranderd aan de opstelling, tenzij in 

2007. Toen is er een kinderhoek ingericht en een kijkwijzer voor kinderen en volwassenen opgemaakt 

voor de zaal cartografie 17de – 19de eeuw en de schatkamer.  

 

 

De verzameling 

 

De verzameling bestaat in totaal uit 179 stukken. De registratie van de stukken is voltooid in 2004. 

Het gaat om een standaardregistratie van een 20-tal velden. Aan sommige objecten zijn al 

afbeeldingen gekoppeld. Oude objectnummers zijn overgenomen van de KOKW, waar nodig zijn 

nieuwe objectnummers ingevoerd, beginnend met ‘M.’, bvb. M.103. Alle objecten zijn gepubliceerd op 

de website van MovE. 

Alle objecten staan opgesteld in het museum waar een klimaatsysteem aanwezig is. Registratie van 

temperatuur en relatieve luchtvochtigheid gebeurt door de aanwezige suppoosten. In de schatkamer, 

waar de 2 globes staan, is een humbug geïnstalleerd die om het uur de klimaatomstandigheden 

opmeet. De objecten liggen veilig achter glas en er valt geen rechtstreeks licht binnen. Het licht wordt 

aangepast aan de aard van de objecten met behulp van de lichtmeter. In dit geval gaat het vooral om 

het dimmen van het licht in de omgeving van historische atlassen, kaarten en boeken van papier.  
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Voorlopig zijn geen drastische wijzigingen nodig aan de infrastructuur van het gebouw. Alles wordt 

regelmatig opgevolgd. 

 

Tabel 1: eigendom van de objecten 

Stedelijke Musea KOKW NGI Scheepvaartmuseum 

2 atlassen 19 historische atlassen  1 scheepsmodel 

18 kaarten (moderne 

cartografie) 

49 historische kaarten 41 kaarten (moderne 

cartografie) 

 

1 restitutietoestel 1 topografische kaart 2 lithostenen  

 2 globes 17 meetinstrumenten  

 10 boeken 2 boeken  

 3 historische 

handleidingen 

  

 1 plaat (illustratie)   

 2 armillairsferen   

 6 zonnewijzers en 3 

bijhorende etuis 

  

20 96 62 1 

 

 

Profilering en verzamelbeleid 

 

Het Mercatormuseum bevat geen noemenswaardige hiaten in de opstelling. De stad Sint-Niklaas bezit, 

afgezien van 2 aankopen, geen enkel object in deze collectie. De KOKW zelf ontvangt soms nog 

schenkingen, die in hun archief zijn opgeborgen. Afstotingen zijn niet aan de orde aangezien de 

objecten niet het eigendom van de stad zijn.  

De historische afdeling van dit museum is van internationaal belang. Mercator is een belangrijk 

historisch figuur en speelde een cruciale rol in de ontwikkeling van de cartografie. De 2 globes van 

Mercator behoren tot de topstukken van het Belgische erfgoed en ook de vele atlassen en kaarten zijn 

van grote historische waarde. Sinds 1861 verzamelt de KOKW objecten en documenten rond de figuur 

van Mercator aangezien deze geboren is in Rupelmonde. In deze gemeente bevindt zich een infopunt, 

in de Graventoren, rond het leven van Mercator. 

Het Plantin Moretusmuseum  en de Koninklijke Bibliotheek van Brussel bezitten een groot aantal 

kaarten en atlassen van de hand van Mercator maar deze zijn niet allemaal tentoongesteld. Op 

internationaal vlak zijn er een aantal archieven en prentenkabinetten die ook Mercatorkaarten en 

atlassen bezitten. Er bestaan nog slechts 21 globeparen van Mercator en 18 afzonderlijke globes. Het 

Mercatormuseum bezit het enige globepaar van België. Daarnaast zijn er ook een aantal globes in  
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Duisburg, Amsterdam, Rotterdam… terug te vinden. Het Historisch Museum van de stad Duisburg 

bezit ook een museale afdeling over de figuur Mercator. 

De afdeling moderne cartografie is voornamelijk van educatieve waarde en werd opgezet in 

samenwerking met het NGI. Aan de hand van meetinstrumenten, documenten en foto’s krijgt men 

inzicht in het tot stand komen van een moderne cartografische kaart. Er zijn ook praktische 

oefeningen voorhanden. 

 

 

Conclusie en doelstellingen 

 

Het Mercatormuseum bezit een uitgebalanceerde collectie oude en moderne cartografie. Er is in de 

nabije toekomst geen onmiddellijke nood aan aanvullingen of afstotingen. De prijzen die gevraagd 

worden voor historisch cartografisch materiaal liggen boven het budget van de musea maar als een 

zeldzame opportuniteit zich voordoet kan eventueel, na overleg, verworven worden. Op vlak van 

behoud en beheer zijn geen grote veranderingen nodig. De belangrijkste doelstelling is het 

Mercatorjaar 2012. Er is een aanpassing  nodig van de afdeling moderne cartografie om de laatste 

ontwikkelingen in dit veld op te volgen en een digitalisering van kaarten en atlassen om deze beter te 

kunnen ontsluiten voor het publiek.  

Voor het beheer van de verzameling kan een volgende stap in de registratie ondernomen worden: van 

basisregistratie naar uitgebreide registratie. Dit omhelst een uitbreiding van de velden, het 

vervolledigen van het beeldmateriaal bij alle objecten en een digitalisering van de kaarten. 

 
doelstellingen: 

1. Uitbreiding van de velden en vervolledigen beeldmateriaal 

- veld ‘compleetheid’ (tabblad toestand) 

- veld ‘conserveringsbehandeling’ (tabblad toestand) 

- veld ‘periode’ (tabblad vervaardiging / datering) 

- veld ‘fysieke beschrijving’ (tabblad fysieke kenmerken) 

- tabblad waardebepaling 

- tabblad verwerving aanvullen in het geval van objecten in bezit van de KOKW 

- tabblad opschriften / merken 

- tabblad reproducties 

planning 2010, ca. 2 maand (januari – februari) 

 

2. Digitaliseren kaartmateriaal 



Stedelijke Musea Sint-Niklaas: Beleidsplan 2009-2014 115 

7.1.2. Stedelijk Kunstpatrimonium 
 

1. Historiek 

 

De collectie schone kunsten steunt grotendeels op 2 grote pijlers: de collectie Verstraeten en de 

collectie Mathys – Vanneste. Lodewijk Verstraeten, afkomstig uit Sint-Niklaas, schonk in 1859 tachtig 

schilderijen aan de stad Sint-Niklaas. Bijna een eeuw later ontving de stad een schenking van de heer 

Mathys.  

De collectie L. Verstraeten (1810 - 1860) weerspiegelt een typisch burgerlijke en conservatieve 

smaak uit de 19de eeuw. Zijn voorkeur ging vooral uit naar landschappen, religieuze voorstellingen en 

genrestukken. Dit laatste type schilderij was een heel populair genre in de 19de eeuw. De helft van de 

collectie bestaat uit 19de eeuwse schilders met een academische stijl.  De avant-gardistische 

stromingen zoals het realisme en impressionisme gingen aan hem voorbij. Daarnaast bezat hij ook 

werken van Wase schilders: 8 schilderijen van August De Wilde, 1 van Jan Jozef De Loose en 6 

schilderijen van Basile De Loose. Deze laatste schilderde van hem een portret in 1836. 

Bijna 100 jaar later schonk J. Mathys (1884 - 1963), apotheker uit Gent, zijn verzameling aan het 

stadsbestuur van Sint-Niklaas. Deze collectie schilderijen, stijlmeubilair en voorwerpen van toegepaste 

kunst bestaat uit 320 objecten in totaal.  

 

Tabel 1: collectie Mathys - Vanneste 

schilderijen 58 

tekeningen 7 

beeldhouwkunst 2 

glaskunst 1 

meubilair 44 

interieurinrichting: kandelaars, vazen, spiegels, … 44 

vuurmakende en -beheersende uitrusting 1 

eet- en drinkgerei 112 

keukenuitrusting 3 

uitrusting van de apotheker 38 

religieuze objecten 7 

muziekinstrumenten 2 

rookgerei 1  

TOTAAL 320  

 

In de periode tussen deze twee grote schenkingen, 1860 – 1959, wordt er weinig en slechts 

sporadisch verzameld. De enige rode draad in de aanwervingen is de afkomst van de kunstenaars: de  
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meerderheid is Waaslander. Dat oorlog en kunst niet samengaan zien we ook aan het kleine aantal 

aanwinsten tijdens de periodes van de twee wereldoorlogen. 

 

Tabel 2: schenkingen per decennium 

Periode Aantal werken 

1900 - 1910 9  

1910 - 1919 5 

1920 – 1929 7 

1930 - 1939 29 

1940 - 1950 7 

1951 - 1959 36 

1960 – 1969 21 

1970 – 1979 145 

1980 – 1989 302 

1990 – 1999 468 

2000 – 2009 157 

 

Vanaf de jaren ‘70  zien we een spectaculaire stijging van het aantal verwervingen. Het jaar 1972 en 

1973 zijn de koplopers met respectievelijk 36 en 22 aankopen. In dit decennium begint men grafiek te 

verzamelen, wat grotendeels de stijging verklaart. Daarnaast zijn er een aantal prominente figuren die 

de stad stimuleren tot de aankoop van meer kunst: Karel Mechiels, directeur van de Stedelijke 

Academie, en ook Gerard Gaudaen drukken hun stempel op het cultuurleven in Sint-Niklaas. Ook de 

overheid, zowel de Vlaamse als de lokale, investeert meer in kunst en cultuur door cultuurambtenaren 

en adviescommissies voor schone kunsten in het leven te roepen.  

 

In de jaren ‘80 krijgt men een verdubbeling van het aantal schenkingen en aankopen met het 

zwaartepunt in 1981 en 1988. In 1981 schenkt de weduwe van Ernest Albert 57 werken aan de stad 

en in 1988 wordt een lot aangekocht van 60 prenten van de vzw ‘Kunst in de Stad’. Daarnaast 

verkoopt Victor Suy nog eens 31 schilderijen aan het stadsbestuur. Het overgrote deel van de 

aankopen bestaat uit grafiek: losse prenten van voornamelijk Wase kunstenaars en grafiekmappen. 

 

In de jaren ‘90 stijgt het verwervingsbeleid nog steeds maar hier moet toch een kleine kanttekening 

bij geplaatst worden. In 1990 schenkt J. Belpaire 337 werken aan de stad. Zonder deze schenking 

komen we uit op het getal van 131. Het overgrote deel van deze kunstwerken zijn aangekocht, dit in 

tegenstelling tot vorige decennia waar het aandeel schenkingen groter was. Een andere opvallende 

trend is de grafiek. Waar in de jaren ‘80 voornamelijk grafiek werd aangekocht van Wase kunstenaars 

wordt het verzamelgebied uitgebreid naar Vlaanderen. In deze periode verwerft de stad prenten van  
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R. Raveel, F. Cane, P. Robjee, J. Bilquin, E. Hoorne, E. De Kramer en zelfs L. Tuymans. Daarnaast 

worden er ook tekeningen verworven van F. Jespers, I. Ianchelevici en J. Cantré. 

Het jaar 1994 en 1995 kent een dieptepunt met de aankoop van slechts 3 werken in 1994 en 9 in 

1995. De verklaring is eenvoudig: de voorbereiding van het Mercatorjaar 1994 en de opening van het 

Mercatormuseum lieten weinig ruimte over voor verwervingen. 

 

De jaren 2000 – 2009  laten een dalende trend zien in het aanwinstenbeleid: 157 kunstwerken. Er 

worden geen grote schenkingen meer gedaan zoals in de vorige jaren. In 2002 zien we nog een 

schenking van de weduwe van E. Albert van 34 schilderijen en in 2000 een schenking van F. Pincé 

van 20 werken. Daarnaast wordt het aanwervingsbeleid steeds strenger en selectiever. Er wordt nog 

verzameld, maar binnen de vastgelegde grenzen van een eerste embryonaal collectieplan.  

Een tendens die zich trouwens ook op Vlaams en Nederlands niveau afspeelt in de museumwereld. 

Waar er vroeger een ware hamsterwoede heerste, proberen de museale instellingen hun 

verzamelgebied nu af te bakenen en te positioneren tegenover andere musea1. Ook poogt men de 

loodzware erfenis van jaren van slecht behoud en beheer en manke depotwerking beter aan te 

pakken. In vele musea is men zelfs bezig met het uitschrijven en implementeren van een 

afstotingsbeleid. 

 

 

2. De verzameling  

 

De afdeling ‘Stedelijk Kunstpatrimonium’ bevat 3337 records. Deze kunnen nog onderverdeeld worden 

volgens objectcategorie: 

 

Tabel 3: de verzameling van het Stedelijk Kunstpatrimonium 

grafiek 2150  

schilderkunst 645 waarvan 80 van de collectie L. Verstraeten, 58 van de collectie Mathys – 

Vanneste, 57 van de schenking E. Albert, 45 aquarellen van J. Belpaire en 31 van 

V. Suy. 

tekeningen 417 

beeldhouwkunst 100 

glaskunst 13 

fotografie 12 

 

Daarnaast bestaat er ook een afdeling Kunstambachten met 277 records waartoe stijlmeubelen, 

eet- en drinkgerei, voorwerpen van interieurinrichting e.d. behoren. Het gros van deze afdeling  

                                                
1 Een tendens die sterk naar voor kwam op het symposium “Collectievorming en aankoopbeleid”, 8 oktober 2009, 
georganiseerd door FARO, BAM en de Vlaamse Overheid. 
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behoort tot de collectie Mathys – Vanneste. De meeste van deze voorwerpen worden opgesteld als 

aankleding van de Salons voor Schone Kunsten. 

 

 

2.a. Schilderkunst 

 

Zoals reeds hierboven vermeld weerspiegelt de collectie van L. Verstraeten de heersende burgerlijke 

smaak van die tijd en wordt de verzameling gedomineerd door 19de eeuws academisch werk met een 

voorliefde voor het genretafereel en het anecdotische. De oudste werken (16de eeuw) worden 

tentoongesteld in de Salons voor Schone Kunsten als illustratie van de schilderkunst vòòr de 19de 

eeuw. Daarnaast hangen ook nog een aantal werken van De Loose en De Wilde in de Salons. De rest 

van de verzameling hangt voornamelijk in het open depot. 

Slechts 4 werken sluiten qua vroege tijdsperiode aan bij de collectie Verstraeten waarvan 3 

aangekocht door de Vrienden van het Museum in 1913. Het gaat om P. Meulener, G. De Crayer, J.-B. 

Madou en W. Claeszoon Heda. Na 1913 werd niets meer aangekocht van schilders in de 16de, 17de en 

18de eeuw. De concentratie verschoof zich naar het verwerven van kunstwerken van de Wase 

schilders in deze collectie: J. J. De Loose, zijn zoon B. De Loose en A. De Wilde, de eerste en de 

laatste allebei directeur van de Sint-Niklase academie in de 19de eeuw. 

 

De collectie Mathys – Vanneste fungeert als een pendant voor de collectie Verstraeten in de 19de 

eeuw, nl. academisme versus avant-garde met de focus op stromingen als het pleinairisme, realisme 

en het Belgisch impressionisme. De subverzameling Evenepoel, de 2 schilderijen van E. Laermans en 

de Ensor behoren tot de topstukken van de Salons voor Schone Kunsten. De verzameling is in zijn 

geheel tentoongesteld in dit gebouw.  

Na het verwerven van deze verzameling, werden er doorheen de jaren aanvullingen op deze collectie 

mogelijk gemaakt: H. Evenepoel, F. Rops, H. Boulenger, G. Den Duyts, H. Leys, M. Dupuis, P. 

Pantazis, G. Vogels, E. Laermans en C. De Groux. 

 

Naast deze 2 basiscollecties zijn er nog een aantal onderverdelingen te maken in de verworven 

schilderkunst van de (grotendeels) 20ste eeuw: 

1. een aantal kunstenaars in de nasleep van de school van Dendermonde: o.a. P. De Roover, P. 

Bosteels, H. Broeckaert, P. Gorus… 

2. een aantal kunstenaars uit de invloedssfeer van  Antwerpen: o.a. F. De Braekeleer (19de eeuw), 

W. Linnig, F. Jespers, J. De Vriendt, W. Dolphyn, … 

3. een aantal kunstenaars uit de invloedssfeer van Gent (o.a. Sint-Martens-Latem): o.a. F. Willaert, 

A. Heins, E. De Buck, H. Malfait, C. Jonnaert, … 

4. Wase schilderkunst, met zijn eigen zaal op de 1ste verdieping van de Salons. 
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Onder punt 4 kunnen nog een aantal strekkingen worden waargenomen. De belangrijkste 

verwervingen hier komen van de Stedelijke Academie Sint-Niklaas. Belangrijke figuren in de 19de eeuw 

waren P. B. De Maere, J. J. De Loose, A. De Wilde, F. De Wilde, de broers Van Havermaet, J. 

Horenbant, E. Wante, … Ook in de 20ste eeuw bleef men werk verwerven van steeds nieuwe 

‘academie’ generaties , o.a. G. Fonteyn, R. Malfliet, K. Mechiels, J. Buytaert, A. Roelant, W. Van 

Remortel, … Een uitgebreidere analyse en opsomming van deze kunstenaars (directeurs, leraren en 

ook leerlingen) zou ons hier te ver leiden, maar het staat vast dat de academie een grote rol speelde 

bij de uitbreiding van het kunstpatrimonium, dikwijls onder stimulans van haar directeurs2.  

Onder de koepel van Wase schilderkunst bevinden zich ook nog een paar figuren die niet speciaal aan 

de academie verbonden waren maar van het  Waasland afkomstig waren en ook in het Waasland 

werkten ofwel kunstenaars die door hun langdurig verblijf ook gerekend werden tot de Wase 

schilderkunst. 

In de marge bevinden zich ook nog een paar autodidacten die in de verzameling zijn terechtgekomen 

door occasionele schenkingen. 

En dan helemaal in de periferie van de collectie zitten een aantal ‘rondzwervende werken’ waarvoor 

bovenstaande criteria niet gelden en waar men zich van kan afvragen of zij in de toekomst niet 

kunnen worden afgestoten. Wij denken hierbij aan de werken van V. Suy. 

 

 

2.b. Tekenkunst 

 

Van de 417 tekeningen zijn 268 tekeningen afkomstig van de schenking van J. Belpaire. Daarnaast 

zijn er 36 tekeningen van E. Albert, 26 van H. Evenepoel, 18 van A. Vereecken en 15 tekeningen van 

G. Gaudaen. De tekeningen die behoren tot topkwaliteit zijn deze van H. Evenepoel, E. Laermans (2), 

F. Rops (2) en J. Cantré (5). De eerste 3 sluiten vlot aan bij de collectie Mathys – Vanneste, de laatste 

sluit eerder aan bij de collectie grafiek. De rest van de tekeningen zijn voornamelijk afkomstig van 

leraren aan de academie van Sint-Niklaas en grafici waarvan reeds grafisch werk aanwezig is in de 

collectie. Daarnaast zijn er nog schetsen, aankopen van solotentoonstellingen in het museum of 

tekeningen van grote schenkingen aanwezig. Tekenkunst als zelfstandige kunstbeoefening wordt niet 

verzameld maar eerder als aanvullend werk van de verzamelingen schilderkunst en grafiek. 

 

                                                
2 Hierbij verwijzen we naar de publicatie “Tekenen destijds. 175 jaar Stedelijke academie voor schone kunsten”, J. Smet (red.), 
1988, Sint-Niklaas. 
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2.c. Grafiek 

 

 

Deze verzameling grafiek met 2150 records3 wordt gecatalogiseerd onder de noemer grootgrafiek; dit 

om het onderscheid te maken met de verzameling kleingrafiek van het Internationaal Exlibriscentrum. 

Waar de focus in het Exlibriscentrum ligt op exlibris, is in deze verzameling de aandacht gericht op de 

vrije grafiek, m.n.de 20ste eeuwse prentkunst.  

In totaal bezitten de Stedelijke Musea 2013 afzonderlijk getelde prenten. Ofwel gaat het om losse 

prenten ofwel om prenten die behoren tot een groep prenten, bvb. een suite of portfolio. 788 prenten 

behoren tot de collectie Gaudaen, geschonken door zijn weduwe in 2007.  

 

 

Tabel 4: onderverdeling volgens herkomst kunstenaar 

1. Kunstenaars/grafici van het Waasland 35,5 %  

2. Belgische grafici 31 % 

3. Buitenlandse grafici 13,26 % 

4. Belgische kunstenaars (geen grafici) 6,7 % 

5. Rest 7,2 % 

6. Onbekend 6,3 % 

 

We zien dat het grootste aantal kunstenaars afkomstig is uit het Waasland of aan de academie 

verbonden. De aankoop van Wase grafiek werd gestart in de jaren ’70 met werk van leraars aan de 

academie en wordt nog steeds doorgezet. Hier zijn een aantal spelers in het veld die met de 

regelmaat van de klok opduiken in het verwervingsbeleid: de academie, de Koninklijke Wase 

Kunstkring, de Koninklijke Lucasgezellen en de vzw ‘Kunst In De Stad’. De koploper hier is Romain 

Malfliet met 232 prenten, gevolgd door G. Gaudaen met 102 prenten en daarna in mindere mate L. 

Colman, A. Roelant, R. Wuytack, R. Coorevits, W. Brems, P. Bosteels en G. Mariman. 

Een groot deel van de Belgische grafici (hier met uitsluitsel van het Waasland) kan worden 

onderverdeeld in 2 grote groepen: één rond de regio van Antwerpen en één rond de regio van Gent.  

Sint-Niklaas ligt net tussen deze twee grotere provinciesteden. Daarnaast zijn ook een aantal figuren 

actief in deze regio: Gerard Gaudaen, zelf afkomstig van Sint-Niklaas, gaf les zowel in Gent als in 

Antwerpen en  promootte het exlibris en de grafiek in zijn geboortestad. Door de schenking van de 

collectie Gaudaen zijn een heleboel werken van zijn studenten en collega’s in de verzameling 

terechtgekomen. Ook de van Sint-Niklaas afkomstige kunstenares Veerle Rooms is actief in de regio 

Antwerpen en verdeler van een aantal portfolio’s.  In de verzameling zijn ook een aantal grafici 

vertegenwoordigd die verbonden zijn met de academie van Gent: Enk De Kramer, Jean Bilquin, Martin  

                                                
3 Een record is een geregistreerde fiche in de museale database Adlib, maar is niet noodzakelijkerwijs 1 object. Zo kan een zak 
met honderden scherven van een archeologische opgraving in 1 fiche opgenomen worden als bulkmateriaal. 
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R. Baeyens en Emiel Hoorne. Daarnaast zitten in de verzameling ook kunstenaars die vooral actief zijn 

in de exlibriswereld zoals een Frank-Ivo Van Damme, ook dankzij de schenking Gaudaen.  

De buitenlandse grafici zijn goed vertegenwoordigd, wederom door de schenking Gaudaen in 2007. 

Het betreft hier voornamelijk kunstenaars uit Oost-Europa en Duitsland. Zij zijn ook vertegenwoordigd 

in de collectie van het Exlibriscentrum. Daarnaast bevindt zich een kleinere groep van Zuid-Afrikaanse 

kunstenaars; dit door de aankoop van een aantal portfolio’s van vzw Epos en het Frans 

Masereelcentrum. 

Onder punt 4 zitten de kunstenaars wiens hoofdactiviteit niet de beoefening van vrije grafiek is.  Om 

er een paar op te noemen: Benoît, J. Fabre, L. Tuymans, J. Tahon of J. Van Geluwe. Veel van deze 

kunstenaars hebben een suite van een zestal prenten uitgebracht die werd uitgegeven door E. Hoorne 

en jaarlijks door het museum wordt aangekocht.  

Tenslotte ressorteren onder punt 5 en 6 prenten wiens vervaardiger tot nog toe onbekend is of 

waarvan een (deel van de) naam bekend is maar waarover niet genoeg gegevens gevonden werden. 

Ze behoren bijna allemaal tot de schenking Gaudaen en het overgrote deel zal waarschijnlijk 

afkomstig zijn van leerlingen uit de academies van Gent en Antwerpen waar Gaudaen leraar was. 

 

 

2.d. Beeldhouwkunst 

 

Bijna de helft van deze werken beelden een historische figuur uit en dit meestal onder de vorm van 

bustes en koppen: bustes van de Belgische koningen of bustes en koppen van Wase figuren zoals 

bijvoorbeeld Constant Cap of bekende politici. Daarnaast zijn ook een aantal werken geïnspireerd op 

de figuur van Reynaert of de heilige Sint-Nicolaas. Het meest kostbare en oudste beeld is het beeld 

van de maagd Maria van Lucas Faydherbe, gemaakt in 1662, in opdracht van de parochie van Sint-

Niklaas.  

De meeste kunstenaars zijn afkomstig uit het Waasland: J. W. Heyndrickx, J. F. Van Havermaet en R. 

Van De Velde zijn belangrijke vertegenwoordigers. De meeste beelden staan opgesteld in de Salons 

voor Schone Kunsten, het open depot en het stadhuis van Sint-Niklaas. 

 

 

2.e. Glaskunst en fotografie 

 

De belangrijkste vertegenwoordigers onder de categorie glaskunst zijn S. Pyl, G. Staes en S. Wijnants. 

Onder fotografie zijn slechts 12 records opgenomen. 
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3. Profilering en verzamelbeleid 

 

Na bovenstaande historische en inhoudelijke beschrijving van de verzameling schone kunsten kan 

men al een aantal punten van het verzamelbeleid tot nu toe vaststellen en vergelijken met de ons 

omringende musea. 

De focus ligt op de kleine doch waardevolle verzameling 19de eeuwse kunst van Mathys – Vanneste en 

de Wase schilderkunst van de 19de en 20ste eeuw. Beeldhouwkunst is hoofdzakelijk Waas van karakter 

en is verworven op basis van cultuurhistorische en esthetische criteria. Tekeningen vervoegen de 

collectie in functie van de schilderkunst en grafiek. Fotografie en glaskunst zijn in mindere mate 

aanwezig. Grafiek is ook een belangrijk verzamelgebied en sluit zowel aan bij de collectie Exlibris als 

bij de collectie Wase kunst, met kleine nationale en internationale omzwervingen. Op het gebied van 

sierkunsten en kunstambachten wordt vrijwel niets meer verzameld sinds de schenking van Mathys – 

Vanneste.  

1. De collectie van de musea, opgesteld in de Salons, biedt een klein maar representatief beeld van 

de schilderkunst vóór de 19de eeuw en van de artistieke evoluties in de 19de eeuw. Sommige 

werken zoals ‘Charles speelt tafeltje’ van H. Evenepoel of ‘De schilder G. Vogels (of Finch) in zijn 

atelier’ van J. Ensor behoren tot de topklasse van het Belgisch erfgoed en zijn al vele malen 

uitgeleend aan gerenommeerde musea in binnen – en buitenland. De verzameling sluit het best 

aan bij deze van het Museum voor Schone Kunsten in Gent, waar de focus ligt op de 19de eeuw. 

De kwaliteit en kwantiteit van de Sint-Niklase verzameling moet het evenwel afleggen tegen Gent, 

met uitzondering wellicht van de werken van H. Evenepoel. Ook niet alle kunststromingen, o.a. 

het symbolisme, komen aan bod in Sint-Niklaas. De dichtheid van de kunstmusea in Vlaanderen is 

groot en Sint-Niklaas ligt in het midden van de driehoek Antwerpen, Gent en Brussel met zijn 

uitstekende kunstmusea. Het heeft geen zin om zich te meten met deze giganten. Er zijn andere 

troeven die Sint-Niklaas kan uitspelen. 

- De locatie: de verzameling bevindt zich in een prachtig gebouw en draagt bij tot de sfeer en 

algemene indruk die de bezoeker krijgt. 

- De educatieve werking: de Salons hebben een uitstekende educatieve werking en spelen voor 

scholen en groepen in het Waasland een belangrijke rol. 

- Voor de liefhebber van de 19de eeuwse schilderkunst is de collectie een mooie aanvulling bij 

deze van Gent. Vooral H. Evenepoel en de Belgische landschapsschilderkunst, met de nadruk 

op het pleinairisme, realisme en impressionisme, zijn goed vertegenwoordigd. 

2. Doorheen de 20ste en 21ste eeuw heeft het museum een grote collectie werken verzameld van 

kunstenaars uit het Waasland, met de focus op Sint-Niklaas. De verzameling toont een 

representatief beeld van de Wase kunstproductie van de 19de en 20ste eeuw. Er is geen enkel 

ander museum in het Waasland dat zo’n uitgebreide kunstverzameling bezit.  

3. De grafiekverzameling beslaat een breed terrein: van zowel regionaal, Belgisch als internationaal 

niveau. Enerzijds sluit ze aan bij de collectie van het Internationaal Exlibriscentrum en anderzijds 

is ze de enige collectie van de Stedelijke Musea die zich op de hedendaagse (grafische) 
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kunstproductie richt. Het profiel van de collectie is niet duidelijk en ook de ontsluiting is moeilijk 

wegens plaatsgebrek. Het Plantin Moretusmuseum in Antwerpen, het VIZO en de Vlaamse 

Gemeenschap bezitten gelijkaardige collecties prenten. Daarnaast is er nog het Centre de la 

Gravure in La Louvière dat zich op de internationale hedendaagse grafische kunst richt. Het 

Masereelcentrum in Kasterlee spitst zich toe op drukateliers en productie en in de marge zijn er 

nog de kunstmusea (MSK Gent, SMAK, MUHKA,...) die prenten bezitten van kunstenaars uit hun 

collectie. Er zijn te veel gelijkaardige grafiekcollecties in Vlaanderen. Toch kunnen de musea een 

belangrijke rol spelen in deze kunstdiscipline door zich meer te profileren als 

tentoonstellingsplatform. In de kunstwereld wordt de vrije grafiek vaak in het verdomhoekje 

geduwd ten voordele van andere disciplines zoals multimedia, schilderkunst e.a. De Stedelijke 

Musea kunnen hier een meer prominente rol spelen door vaak bekende en onbekende grafici 

tentoonstellingsruimte te geven en samenwerkingsverbanden aan te gaan, ondermeer met 

Kasterlee en La Louvière. Het verzamelbeleid kan dan gevoerd worden in functie van het 

tentoonstellingsbeleid; als ondersteuning en bevestiging van hedendaagse grafici. 

 

 

4. Conclusie en doelstellingen 2009 – 2014 

 

De Stedelijke Musea bezitten een mooie kunstverzameling die nog beter kan ontsloten worden dan nu 

het geval is. Een eerste fase is reeds voltooid met de basisregistratie en de digitale ontsluiting op 

internet. Het is nu tijd voor een meer inhoudelijke en diepgaande ontsluiting. Na een doorgedreven 

analyse van de geschiedenis van de collecties en bijhorende studie kan een nog meer toegespitst 

aanwervingsbeleid gevoerd worden. De belangrijkste instrumenten daartoe zijn het collectieplan als 

leidraad, de selectiecriteria voor het aanvaarden van een werk en de hulp van de adviescommissie en 

andere experten.  Een belangrijke vraag die altijd moet gesteld worden is: Kan het werk een zinvolle 

bijdrage leveren aan de verzameling? 

 

            doelstellingen in het kort:     

- analyse van de geschiedenis van het verzamelbeleid 

- kunsthistorisch onderzoek van de collectie Verstraeten 

- kunsthistorisch onderzoek van de collectie Mathys – Vanneste 

                                            v 

                                    resulteert in: -  betere inhoudelijke ontsluiting  

                                                        - publieksontsluiting: tentoonstellingen 

                                                          bvb. E. Wante en de broers Van Havermaet 

- actief  op zoek gaan naar ontbrekende elementen in het collectieverhaal van de Wase 

kunstproductie in de 19de en 20ste eeuw. Daarbij behorende prospectie van tentoonstellingen 

van kunstkringen. Onderzoek naar het archief van de Academie. 

- verzameling 19de eeuwse kunst (met als basis de Mathyscollectie) beter profileren. 
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• uitdiepen van de evolutie van de landschapsschilderkunst in de 19de eeuw, voortgezet in 

de 20ste eeuw aan de hand van werken van de Wase verzameling. Dit kan ook uitgediept 

worden in de educatieve werking of kan leiden tot nieuwe denkpistes (het industriële 

landschap ~ verhaallijn Mens en machine in het Ste.M, het stadslandschap, …) 

• verzameling Evenepoel op een zinvolle manier aanvullen 

• aanwerven van stukken die een werk in bezit helpen uitdiepen, verklaren, voortzetten 

- Een tentoonstellingsplatform aanbieden voor hedendaagse grafiek, zowel regionaal als 

Vlaams, en in navolging daarvan verzamelen.  

 
 

7.1.3. Collectie mens en lichaam 
 
Historiek 

 

De collectie ‘Mens en lichaam’, het vroegere Barbierama, is in 1985 aangekocht van de heer Raymond 

Resmann, eigenaar van een cosmeticabedrijf. Aangevuld met schenkingen doorheen de jaren 

bedraagt het aantal voorwerpen zo’n 2945 records in Adlib. De collectie stond opgesteld in het 

museum aan Zwijgershoek onder de naam Barbierama.  

Naar aanleiding van de verbouwingen en een vernieuwde opstelling is de zaal ontmanteld in 2005 en 

een nieuwe verhaallijn werd uitgetekend, deze van de geschiedenis van mens en lichaam, met de 

focus op het kapsel. Voor een meer uitgebreide beschouwing van deze vernieuwing kan men reeds 

uitgeschreven teksten lezen over de visie en het concept van deze verhaallijn. Daarnaast zijn er ook 

raakpunten met de opgestelde metaalcollectie van de Archeologische Dienst Waasland die doorgaans 

ook over lichaamsaccessoires en mode gaat. Een verdere selectie kappersmateriaal kan het publiek 

bewonderen in het open depot. Daarnaast bevinden zich ook nog voorwerpen in het gesloten depot 

omdat zij nog geregistreerd moet worden of in te slechte staat zijn om te tonen. Het archief van deze 

collectie kan geraadpleegd worden na afspraak. 

 

 

De verzameling 

 

De verzameling bestaat uit: 

1. gebruiksvoorwerpen die te maken hebben met het beroep van de kapper 

2. gebruiksvoorwerpen die maken hebben met de verzorging van het lichaam 

3. illustratie –en documentatiemateriaal 

Daarnaast is een klein archief verbonden aan deze collectie, dat o.a. bestaat uit een groot aantal 

kapperstijdschriften van de late 19de eeuw tot ca. 2000.  

Het was nodig om de collectie vanaf nul te registreren en te nummeren. Zo’n 85 % van de collectie is 

reeds geregistreerd (in te vullen velden cfr. document) en is doorheen de jaren al aangevuld met  
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andere velden en afbeeldingen. De nog te registreren voorwerpen staan in het gesloten depot en 

worden in de beleidsperiode van 2009 - 2014 allemaal geregistreerd. De meeste voorwerpen gaan 

daarna naar het open depot waar zij geclassificeerd worden volgens aard van het object en materiaal. 

De meeste objecten staan gepubliceerd op internet. 

De voorwerpen staan in ruimtes die qua temperatuur en relatieve luchtvochtigheid in orde zijn. 

Specifieke maatregelen zijn niet nodig. Waar nodig worden sommige prenten en oude documenten 

geconserveerd en/of gerestaureerd. Na volledige registratie in 2009 - 2010 zal gekeken worden welke 

voorwerpen een specifiekere behandeling nodig hebben. Daarbij springt voornamelijk 1 materiaal in 

het oog: het bewaren van kunststof. Nu al wordt een vergevorderde degradatie van kunststoffen 

objecten vastgesteld.  

 

 

Profilering en verzamelbeleid 

 

Het verzamelbeleid is een passief verzamelbeleid. Kleine schenkingen die een aanvulling kunnen 

vormen op de collectie worden nog steeds aanvaard, maar tegelijk wordt ook veel geweigerd. Er zijn 

te veel objecten van dezelfde aard en van hetzelfde merk in de collectie. Na volledige registratie zou 

best een kleine afslanking volgen van de collectie. Het heeft geen zin om 102 dezelfde krultangen te 

verzamelen. Hiaten in de collectie kunnen ook beter opgespoord worden na volledige registratie en 

eventueel aangevuld.  

Ook het verder verzamelen van immaterieel erfgoed (getuigenissen) verdient aandacht. 

De waarde van de collectie ligt vooral op cultuurhistorisch vlak. De verzameling voorwerpen gaat over 

de geschiedenis van het lichaam, vroeger en vandaag en ook het beroep van de kapper wordt haarfijn 

uit de doeken gedaan. Een interessante collectie voor opleidingen die zich bezighouden met de 

verzorging van het lichaam maar ook voor de mens die graag meer weet over lichaamsverzorging 

door de eeuwen heen. De collectie overstijgt de regio Waasland en zit eerder op een universeel 

niveau. Het Huis van Alijn bezit een kleine collectie maar focust zich vooral op het beroep van de 

kapper in vroegere tijden. In Duitsland bevinden zich nog twee gelijkaardige verzamelingen: het Wella 

museum in Darmstadt en de Sammlung Schwarzkopf in het Deutsche Hygiëne Museum te Dresden. 

De collectie vertoont ook nog inhoudelijke verwantschap met het klein Parfummuseum in Wenduine 

en de modemusea in Antwerpen en Hasselt. 

De populariteit, laagdrempeligheid en het universele thema maken dat de collectie ook een zeer 

aantrekkelijke collectie is. De laatste jaren zijn al heel wat tentoonstellingen van verschillende museale 

instellingen die inspelen op dit thema de revue gepasseerd.  

Daarnaast voelen zowel ouderen (reminiscentie) als jongeren (zelfbeeld) zich aangesproken door de 

onderwerpen die behandeld worden. 

Deze collectie kan ook gemakkelijk de uitdaging aangaan om de huidige maatschappelijke 

ontwikkelingen te integreren in haar verzamelbeleid en educatieve werking. 
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Een aantal van die ontwikkelingen waar zij mee rekening kan houden4: 

- multiculturele maatschappij 

- minderhedenbeleid 

- genderstudies, feminisme 

 

 

Conclusie en doelstellingen 2009 – 2014 

 

Na volledige registratie in 2014 kunnen een aantal conclusies getrokken worden. Mogelijke hiaten in 

de inhoudelijke verhaallijn kunnen opgevuld worden maar het belangrijkste is toch een afslanking van 

de collectie naar een kleinere maar kwalitatieve verzameling objecten. Ook kan er een actieplan voor 

eventuele conservatie en/of restauratie opgemaakt worden, met speciale aandacht voor de bewaring 

van kunststof. Het verzamelgebied zou ook kunnen worden uitgebreid naar de dag van vandaag (zie 

bijvoorbeeld de collectie van het Historisch Museum in Rotterdam). 

 

Doelstellingen: 

- volledige registratie 

- afslanking van de collectie 

- goed afgebakend verzamelbeleid uitschrijven voor voorwerpen uit de hedendaagse 

lichaamscultuur. De consumptiecultuur op gebied van lichaamsverzorging is immens groot en er 

zal toch een afbakening moeten komen. Mogelijke aandachtspunten: haarverzorging en mode, 

obsessieve fitnesscultuur, cosmetica, plastische chirurgie, … 

 
 

7.1.4. Collectie Internationaal Exlibriscentrum 
 

Historiek 

 

Het Internationaal Exlibriscentrum is opgericht in 1975, mede onder stimulans van Gerard Gaudaen. 

De collectie bedraagt ca. 160.000 exlibris met daarnaast nog een kleine bibliotheek, een archief en 

drukmateriaal. De vertrekbasis voor de collectie is de aankoop van Van Rhebergen (43.500 stuks)5. 

Het centrum wordt opgevat als een documentatiecentrum en de collectie is op de gewone 

kantooruren raadpleegbaar.  Daarnaast is er een kleine tentoonstellingsruimte over druktechnieken en 

de geschiedenis van het exlibris. 

 

                                                
4 Zie de lezing van J. Debbaut, curator en hoogleraar aan de universiteit van Groningen, op het 
symposium ‘Collectievorming en aankoopbeleid’, 8 oktober 2009, een organisatie van BAM, Kunst en 
Erfgoed en FARO. 
5 Voor meer informatie over de geschiedenis, zie het document “collectiebeschouwing” van L. Boeykens. 
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De verzameling 

 

De verzameling is moeilijk te beheren vanwege zijn enorme omvang. Toch is er reeds grote 

vooruitgang geboekt. 16.546 van de 160.000 exlibris zijn geregistreerd (cfr. document over de in te 

vullen velden). Als we de cijfers van geregistreerde exlibrissen bekijken van 2002 (5.400) en nu, 

16.546, zijn er 11.146 exlibris geregistreerd in Adlib.  

De in te vullen velden zijn iets verschillend van een standaardregistratie, aangepast aan de 

opzoekingvereisten van een exlibris. Het laatste actieplan dateert van 2002: “Door het verzamelbeleid 

(alles aanvaarden wat binnenkomt), de tweejaarlijkse tentoonstelling die voor een ongelofelijke input 

van exlibrissen zorgt en wederom het tekort aan personeel (1 persoon die alles registreert, informatie 

verschaft, organiseert, verwerkt en administratie doet) is men gekomen tot ongeveer een collectie van 

160.000 exlibrissen die alle nog geregistreerd moeten worden op computer. Als men dit even zou 

berekenen en men neemt ongeveer twintig minuten per exlibris (zie handleiding basisregistratie) -wat 

eigenlijk nog te weinig is- dan komen we uit op ongeveer op 20 jaar fulltime werk in totaal, en dit 

alleen voor de basisregistratie. Vandaar dat in overleg beslist is de basisregistratie minder ‘basis’ te 

maken en een meer uitgebreide beschrijving te voorzien; te beginnen met het jaar 2002 en zo verder 

teruglopend in de tijd.” 

Ondanks de vooruitgang zullen er nog bijkomende maatregelen volgen om het registreren nog te 

verbeteren. Ten eerste zal er veel meer thematisch geregistreerd worden, dit behoeve van de 

bruikleenvragen, van de bezoeker en de voorbereiding van tentoonstellingen. Dit leidt ook tot een 

meer inhoudelijke uitdieping van de verzameling. Ten tweede zullen er een aantal kant-en-klare 

tentoonstellingen samengesteld worden zodat er direct kan ingespeeld worden op externe instellingen 

die ‘iets’ met exlibris willen tentoonstellen. Zo kan de verantwoordelijke van het centrum meer tijd 

besteden aan het registreren. De tweejaarlijkse wedstrijd wordt nog steeds geregistreerd, maar in 

engere zin: alleen de selectie van de jury en interessante aanwinsten voor het museum worden 

geregistreerd. De resterende inzendingen worden slechts gearchiveerd. 

Een echt afstotingsbeleid is nog niet aan de orde, maar zou in de toekomst moeten worden bekeken. 

We denken dan vooral aan de dubbels in de verzameling. 

 

 

Profilering en verzamelbeleid 

 

Het Exlibriscentrum profileert zich op vlak van behoud en beheer op een positieve manier. Alles is 

opgeborgen in zuurvrije mappen en dozen. Ook het papier is zuurvrij en de lijm die gebruikt wordt, is 

zuurvrij en reversibel. In de voorbije jaren zijn er nog geen insectenplagen vastgesteld maar er 

kunnen op regelmatige basis meer controles uitgevoerd worden aan de hand van insectenvallen. Ook 

is in 2009 een aparte ruimte voorzien voor het opbergen van de collectie in een donkere en stofvrije  

ruimte zodat licht geen invloed meer kan hebben. 
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Exlibris hebben van zichzelf een moeilijk profiel. Ze zijn zeer klein en daarom moeilijk te presenteren 

in een museum. Ze zijn ook inhoudelijk minder toegankelijk voor een groot publiek: een exlibris is een 

prent met visuele verwijzingen naar de eigenschappen van de bezitter en dus lastig te ontcijferen voor 

een buitenstaander. Het beeld is dikwijls ondergeschikt aan de techniek of persoonlijke verwijzingen . 

Daarom zijn ze ook minder presentabel als kunstwerk. Dikwijls hebben grote bibliotheken ook een 

kleine verzameling exlibris. Het boekmerk hoort ook thuis in een boek en door ze afzonderlijk te 

bewaren worden ze een beetje uit hun natuurlijke habitat weggerukt.  

De markt van geïnteresseerden, voornamelijk verzamelaars en bibliofielen, is klein en moeilijk uit te 

breiden naar een groter publiek. De belangstelling taant en ook de productie van exlibris mindert. Er 

zal moeten worden nagedacht over de toekomst van het exlibris en over andere wegen die het 

centrum nog kan bewandelen in de toekomst. Moet het Exlibriscentrum na verloop van tijd haar 

verzameling afsluiten of kan zij inspelen op de evoluties in het veld, bvb. de digitalisering en grafische 

vormgeving? Of kan de verzameling ( zoals nu al stilaan gebeurt) uitgebreid worden naar kleingrafiek 

of miniprints? En is het veld van de boekillustratie nog een te ontginnen gebied? 

 

 

Conclusie en doelstellingen 2009 - 2014 

 

De collectie heeft een duidelijk doel voor ogen: het verzamelen van exlibris, zowel nationaal als 

internationaal. Een grote struikelblok vormt de omvang van de collectie die uitgegroeid is tot een 

reusachtig, moeilijk te bedwingen papieren monster met vele tentakels. Het museum zal een aantal 

maatregelen nemen om een aantal indelingen te maken op thematisch vlak om zo de verzameling 

overzichtelijker te maken.  

Daarnaast heeft het centrum een actieve werking en houdt het zich op de hoogte van nieuwe 

tendensen door de tweejaarlijkse wedstrijd. Ook wil het de uitdaging aangaan om na te denken over 

de toekomst van deze kunstbeoefening en de gezamenlijke partners in dit verhaal hierover bevragen. 

Een betere samenwerking met de bibliotheek is ook een mogelijkheid. Zij zitten namelijk beide in 

dezelfde interessesfeer: de wereld van het boek. 

 

      doelstellingen: 

1. thematische registratie: op het einde van elk jaar wordt bekeken welke inhoudelijke deelcollecties  

      worden geregistreerd. 

2009: de Sint 

2010: heraldiek + Poolse exlibris + prijswinnaars van alle exlibriswedstrijden 

2011: Reynaert 

… 

Uit deze registratie volgen logischerwijze ook ( kleine) tentoonstellingen of publicaties. 

2. Reflectie over de toekomst van het exlibris en mogelijke verzamelgebieden 
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- bevraging van de partners 

- onderzoek van pistes als de miniprint, producten van grafische vormgeving, boekillustraties 

3. Samenwerkingsverbanden met bibliotheken uit de provincie (bijvoorbeeld door aanbieden van 

kant-en-klare tentoonstellingen met educatieve pakketten) 

4. Op punt stellen van het systeem van bruikleenvragen: informatie-uitwisseling over de 

tentoonstelling met de bruikleenvragers (foto’s, uitnodiging), minimumnormen voor presentatie en 

licht, minimumvermedlingen over Internationaal Exlibriscentrum 

5. Registratie van de voor de tentoonstelling geselecteerde exlibris uit de tweejaarlijkse wedstrijd en 

archivering van de overige inzendingen; daaraan gekoppeld het registreren van interessante 

exlibris uit de bestaande collectie die aansluiten bij het wedstrijdthema 

 
 

7.1.5. Collectie brei-atelier 
 
Historiek 

 

De vzw Breimuseum is opgericht in 1991 met als doel het industrieel erfgoed van de breisector van de 

stad Sint-Niklaas te bewaren. Het eigendomsrecht van de collectie is in 2007 volledig overgeheveld 

naar de stad Sint-Niklaas. 

 

 

Verzameling 

 

De focus van de collectie ligt op een levend breigoedatelier waar men de werking van de machines 

kan tonen en waar nog breigoed kan geproduceerd worden. In de marge hiervan komt op regelmatige 

basis een breiclub samen in het museum. Het atelier is geïntegreerd in de verhaallijn ‘Mens en 

machine’ in het SteM. Het merendeel van deze collectie bestaat uit nog werkende machines (een 

veertigtal), van ca. 1910 tot 1995 een textiellabo en een confectieatelier. Er is ook een groot archief 

aan verbonden. 

De registratie van de collectie gebeurt in het programma Excel. Elk object krijgt wel een nummer en 

wordt ingeschreven. De Adlib registratie volgt nog. Eind 2009 wordt een plan met in te vullen velden 

opgesteld . Dit wordt uitgevoerd in 2010 (ca. 1 maand à 2 maand werk). 

De collectie zelf bevindt zich in een publiek toegankelijke ruimte van het SteM. Defecten en gebreken 

worden hersteld door de verantwoordelijke van het Breiatelier en door vrijwilligers. De veiligheid van 

het publiek wordt gegarandeerd door een blokkeringssysteem op de nog werkende machines. Er 

bevindt zich veel breigaren en kleding in het atelier: daarom moet er een regelmatige controle op 

insecten gebeuren. 
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Profilering en verzamelbeleid 

 

De verzameling is van groot historisch belang voor Sint-Niklaas en een groot deel van de regio: zij 

vertegenwoordigt het industrieel verleden van de stad. Er zijn talrijke gelijkaardige musea die 

handelen over het textielverleden van hun stad en/of streek: 

1. MIAT, Gent 

2. Textielmuseum Ronse 

3. Vlasmuseum Kortrijk 

4. Breimuseum te Quevaucamps 

5. Textielmuseum Tilburg (Nederland) 

6. Musée atelier du textile Roubaix (Frankrijk) 

Het breimuseum kan zich inschrijven in een Europese textielroute die loopt door Frankrijk, Engeland, 

Nederland, België en Duitsland. Met de eerste drie vermelde musea werd reeds samengewerkt. 

Er is nog geen coherent collectieplan voorhanden. Aanbiedingen die aanvullingen vormen op de 

collectie of hiaten opvullen worden kritisch onderzocht en eventueel aangenomen. Er kan gestreefd 

worden naar het verwerven van machines die een bepaalde techniek illustreren die in de stad (regio) 

werd beoefend. 

Er is wel reeds een afstotingsbeleid voorhanden. Het college van Burgemeester en Schepenen besliste 

in 2006 om de verzameling machines in aantal niet uit te breiden. Een nieuwe verwerving is pas 

mogelijk als een andere breimachine in de collectie, die overtollig of identiek is, wordt afgestoten.. 

Eerst wordt contact opgenomen met gelijkaardige instellingen of er interesse is. Is dit niet het geval, 

dan wordt de machine verschroot.  

Eventueel kan een uitweg voor gebrek aan stockageruimte gevonden worden in de gebouwen van de 

Stadswerkplaatsen (voor depot machines in gedemonteerde toestand). 

Een ander belangrijk aspect van het verzamelbeleid is het doorgeven en bewaren van technische 

kennis, m.a.w het verzamelen van expertise. Zonder deze kennis kunnen de breimachines niet werken 

en is er ook geen levend breiatelier mogelijk. Er wordt actief gezocht naar mensen die deze kennis 

nog bezitten en willen doorgeven. Zo komen op regelmatige basis vrijwilligers werken in het 

breiatelier om hun ervaring en expertise door te geven. 

Ook het verzamelen van immaterieel erfgoed (getuigenissen) verdient verdere aandacht. 

Een klein hiaat in de verzameling betreft het afgewerkte product. Terwijl het museum zich vooral 

concentreert op de werking van een breiatelier, de grondstoffen en de productafwerking, is er weinig 

tot niets verzameld rond breigoed zelf. Een eerste begin is al gemaakt met de breisels die nu door 

modeontwerpers en textielkunstenaars worden gemaakt op de machines. Zij moeten 1 afgewerkt 

product afstaan aan het Breiatelier. Ook typisch breigoed van vorige decennia zou kunnen worden 

verzameld en als voorbeeld dienen van wat mogelijk is met de breimachines. 
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Conclusie en doelstellingen 2009 - 2014 

 

Prioritair is de registratie van de collectie in Adlib. Een plan wordt opgesteld in 2009, de uitvoering 

ervan gebeurt in 2010. De resultaten worden gepubliceerd op internet. Daarnaast kan men het 

verzamelbeleid ook uitbreiden naar de afgewerkte producten van breimachines en nieuwe, moderne 

breisels. Een belangrijk aandachtspunt is het verzamelen van technische kennis en expertise inzake de 

productie van breigoed. 

 
 

7.1.6. Collectie Boudelo (archeologica) 
 
Historiek 

 

De collectie Boudelo bestaat uit archeologisch materiaal, opgegraven op een site in Klein-Sinaai 

doorheen de 20ste eeuw. Op deze plek bevond zich de vroegere Boudelo-abdij (1200 – 1584) van de 

cistercïenzerorde. De abdij werd geplunderd in 1578, door de monniken verlaten in 1584 en 

voortgezet in de refuge in Gent. De abdij werd in de loop van de volgende eeuwen ontmanteld en 

verdween uiteindelijk onder de grond. Tijdens werken op het terrein in 1911 werd een gedeelte van 

een tegelvloer gevonden, die werd geschonken aan de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. 

Deze vloer wordt nu tentoongesteld in het SteM. Het Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek 

in Oost-Vlaanderen (VOBOV), onder leiding van Alfons De Belie, startte met de eerste opgravingen in 

1971 en dit tot in 1986. De resultaten werden gepubliceerd in hun tijdschrift. A. De Belie kreeg 

toestemming van de stad om een tentoonstellingszaal in te richten in het museum op de 

Zwijgershoek. Deze werd geopend in 1991. Ook werden in de reserves van verschillende gebouwen 

nog niet nader onderzocht materiaal ondergebracht. De voorwerpen in de zaal werden grotendeels 

gereconstrueerd door de heer De Belie zelf en voorzien van tekst en illustratiemateriaal.  

Ter voorbereiding van het nieuwe museum, het SteM, werd de zaal in 2005 ontruimd en de volledige 

inboedel opgeslagen in een voorlopig depot. De eigendom van de collectie werd in 2007 volledig 

overgedragen aan de stad.  

Het verhaal van Boudelo wordt nu gedeeltelijk geïntegreerd in de archeologische verhaallijn ‘Mens en 

materie’. Tony Oost, toenmalig conservator en archeoloog, nam het deel over de Boudelo voor zijn 

rekening en zorgde voor tekst en uitleg bij de gereconstrueerde tegelvloer en de bouwmaterialen van 

de abdij. De Archeologische Dienst Waasland zorgde voor de restauratie van een aantal stukken en 

integreerde deze in hun collectie ceramiek. De overige objecten zijn opgeborgen in het gesloten depot 

samen met nog niet verwerkt opgegraven materiaal dat grotendeels bestaat uit ceramiek en 

bouwmateriaal. 
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De verzameling 

 

De verzameling bestaat uit: 

1. Objecten opgesteld in de vroegere Boudelozaal, grotendeels gereconstrueerd door de heer De 

Belie zelf. Deze objecten zij nu voor het merendeel opgeslagen in het gesloten depot. Sommige 

voorwerpen hebben een contextnummer, andere niet. De collectie ceramische 

gebruiksvoorwerpen is bijna helemaal geregistreerd in Adlib. Daarvoor is een document opgesteld 

met de in te vullen velden. Er zijn reeds 175 objecten geregistreerd. 

2. Nog niet onderzocht bulkmateriaal (bouwmateriaal, tegels, metaal, skeletten, glas e.a.) 

opgeslagen in het gesloten depot. 

3. Enkele voorwerpen in het open depot. 

4. Enkele voorwerpen in de opstelling waaronder de gereconstrueerde tegelvloer. 

5. Archief van het VOBOV. 

 

Het registreren van deze collectie vormt een groot probleem. Ten eerste is er nog een zeer grote 

hoeveelheid materiaal dat nog niet onderzocht en geselecteerd is in het gesloten depot. Een grote 

hoeveelheid materiaal heeft geen enkele context meer. Veel van het archeologisch metaal  is in 

slechte staat. De voorwerpen die in de vroegere opstelling staan zijn dikwijls in elkaar gepuzzeld en 

zijn hun oorspronkelijke staat en soms ook hun context verloren. Op zoek gaan naar de herkomst van 

een voorwerp vraagt veel tijd.  Momenteel is het museum bezig het materiaal op 1 plek te verzamelen 

en zoveel mogelijk weg te bergen in dozen. Er wordt veel aandacht besteed aan de eventuele context. 

Daarna worden zoveel mogelijk voorwerpen van hetzelfde materiaal verzameld rekening houdend met 

hun algemene toestand (bvb. het glas is al op een plaats verzameld). Een planning voor de restauratie 

van het glas zal waarschijnlijk al in 2010 gebeuren. Belangrijk is ook overleg en advies te vragen aan 

de Archeologische Dienst Waasland om samen te bekijken wat de beste strategie is voor de 

ontsluiting en eindbestemming van deze collectie. Men is al begonnen met de registratie van de 

ceramische gebruiksvoorwerpen. 

 

 

Profilering en verzamelbeleid 

 

De collectie is zeker van historisch belang voor de streek van het Waasland. Daarnaast is de 

verzameling opgenomen in het  Forum voor Vlaams-Nederlands CisterciënzerErfgoed (secretariaat 

Abdij Ten Duinen, Koksijde). Samenwerking op dit vlak is al gerealiseerd. Voor sommige stukken is de 

waarde grotendeels teniet gedaan door slechte restauraties in het verleden. Resultaten van de 

opgravingen zijn in het verleden reeds gepubliceerd, o.a. in het tijdschrift van het VOBOV. 

Het verzamelbeleid voor deze collectie is niet bestaande. Het is ook niet ter zake aangezien het de 

taak is van de Archeologische Dienst Waasland om het archeologisch erfgoed van het Waasland te 

onderzoeken en te beheren. Zij zijn daarvoor de meest geschikte instelling met de grootste expertise  
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en ervaring. Afstotingen kunnen pas gebeuren als de hele collectie in kaart is gebracht en 

geregistreerd met behulp van adviezen van archeologische instanties zoals bijvoorbeeld de 

Archeologische Dienst. Ook moet rekening gehouden worden met de vroegere eigenaar van de 

collectie, het VOBOV. Afstotingen kunnen gevoelig liggen. 

 

 

Conclusie en doelstellingen 2009 - 2014 

 

De verzameling Boudelo is een afgesloten collectie waarin niet meer verzameld of uitgebreid wordt. 

Het museum neemt de taak op zich om de collectie te registreren en te zorgen voor het behoud en 

beheer in de toekomst. Onderzoek naar de collectie is uitgesloten omdat er geen expertise in huis is. 

Men zal advies moeten inwinnen en overleg moeten plegen met betrokken instanties over de 

uiteindelijke bestemming en inhoudelijke invulling van de collectie. 

Er is in 2009 al aanvang genomen met de registratie van de collectie, waarbij prioriteit wordt gegeven 

aan het verzamelen van het materiaal, planningen maken voor conservatie en adviezen inwinnen van 

de ADW voor verdere registratie. 

De materialen die het eerst aandacht verdienen zijn het metaal, het glas en de skeletten.  

1. Het glas is al verzameld. Later in 2009 komt een glasrestaurator Van de VUB het materiaal 

bestuderen en kan een planning opgesteld worden voor eventuele conservatie en/of restauratie. 

2. Restaurator N. Cleeren heeft het skeletmateriaal al onderzocht en zal een adviesrapport indienen. 

3. Het metaal moet nog verzameld worden en daarna apart verpakt met silicagel om de 

luchtvochtigheid laag te houden. 

 

7.1.7. Varia (volkskunde) 
 
De verzameling 

In dit geval is niet echt sprake van een coherente collectie maar eerder van sporadische schenkingen 

doorheen de 20ste eeuw. Vroeger was de grens tussen de collectie van de KOKW en die van de 

Stedelijke Musea niet echt duidelijk en werden veel objecten van volkskundige aard aan de stad 

geschonken. Daarbij komt nog dat het archief van de stad Sint-Niklaas veel schenkingen aanneemt 

waar ook volkskundige objecten inzitten die later overgeheveld worden naar de musea. Vice versa 

worden archiefstukken in het museum aan het stadsarchief overgebracht. In totaal zal het naar 

schatting om een 100 à 200 stukken gaan. Het gaat om de meest verscheidene voorwerpen zoals 

reisiconen, voorwerpen van schuttersgilden, medailles, decoratieve objecten, radio’s ... De meeste 

voorwerpen bevinden zich in het gesloten depot, sommige in de collectie van de KOKW. 
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Registratie 

Er zijn reeds 45 voorwerpen van volkskundige aard geregistreerd, maar zij krijgen geen prioriteit. 

Deze objecten zitten geclassificeerd onder de afdeling Volkskunde. De overige niet geregistreerde 

objecten bevinden zich in het gesloten depot. 

 

Behoud en beheer 

Geen specifieke maatregelen, alleen de toestand wordt in Adlib beschreven. 

 

Profiel van de collectie 

Deze voorwerpen hebben geen profiel en leiden als het ware een zwevend bestaan. Soms hebben ze 

een duidelijke band met de geschiedenis van de stad Sint-Niklaas, andere hebben die dan weer niet. 

De meeste voorwerpen van volkskundige aard bevinden zich in de collectie van de KOKW. 

 

Verzamelen en afstoten 

Het is niet de bedoeling van de Stedelijke Musea om voorwerpen van volkskundige aard te 

verzamelen. Overleg is noodzakelijk met de KOKW en het stadsarchief: wat moet er gebeuren met dit 

soort voorwerpen? Kunnen ze worden afgestoten naar de collectie van de KOKW? En wat te doen met 

schenkingen van dergelijke voorwerpen in de toekomst aan de musea en aan het archief? Worden er 

voorwerpen aangenomen die te maken hebben met het industrieel verleden van de stad zoals 

gepresenteerd in de verhaallijn ‘Mens en machine’? 

 

Besluit 

Deze zwevende collectie heeft geen prioriteit maar er zou in 2009 wel nog overleg moeten komen 

tussen de KOKW, de Musea en het Stadsarchief over toekomstige schenkingen van zulke voorwerpen. 

 

 

7.2. Restauratieplan Stedelijk Kunstpatrimonium 
 
 

Op basis van het van het veld ‘toestand’ in het tabblad ‘toestand en conservering’ in de database Adlib 

is aan de hand van de criteria zeer slecht / slecht / matig / goed / zeer goed een lijst opgesteld van te 

restaureren werken in orde van belangrijkheid. 

Op het vlak van conservatie worden elk jaar maatregelen genomen of hulpmiddelen aangekocht om 

de museumobjecten zo goed mogelijk te bewaren: 

- passieve conservatie: Er wordt gebruik gemaakt van humbugs om de klimaatomstandigheden op 

te meten (temperatuur en relatieve vochtigheid). In andere ruimtes, waar deze nog niet 

voorhanden zijn, worden temperatuur en luchtvochtigheid nog handmatig ingevuld door 

suppoosten en verwerkt in tabellen. Er is een lichtmeter om het licht op te meten en zodoende te 

kunnen aanpassen aan de aard van het materiaal. Voor de Salons voor Schone Kunsten en het  
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Internationaal Exlibriscentrum worden UV-filters voorzien om schadelijke lichtinval te beperken. 

Deze zijn al voorzien in het open en gesloten depot. 

- Actieve conservatie: Er is een museumstofzuiger beschikbaar om het stof te verwijderen van 

schilderijen en andere objecten. Daarnaast wordt elk jaar zuurvrij materiaal aangekocht voor het 

bewaren van objecten. Voor het inpakken van objecten is er bubbelfolie, ethafoam, zuurvrij 

zijdepapier en zuurvrije dozen voorzien. 

 

 

2009 

• Restauratie A. Roelant van het schilderij “Les peupliers” van Karel De Posson. 

• Rapport en advies van N. Cleeren i.v.m. skeletten van de collectie Boudelo. 

• Restauratie E. De Smet van 2 affiches van de collectie ‘mens en lichaam’. 

• Schenking diepvries: voor het behandelen van gecontamineerde stukken textiel of papier 

(insecten of schimmels). 

• Cursus: anoxie behandeling van gecontamineerde stukken. 

• Aankoop 2de museumstofzuiger. 

• Restauratie archeologische stukken ADW. 

 

 

2010 

• Aanvraag offerte actieve conservatie van glascollectie Boudelo en eventuele restauratie (indien 

mogelijk) van het glasmedaillon. 

• Stedelijk Kunstpatrimonium:  lijst van 57 werken in slechte staat. In schijven laten restaureren 

(zie lijst hieronder). 2010: 10 werken (meest dringend). 

• Conditierapporten werken Salons opmaken: besluiten trekken voor toekomstige conservatie. 

• Passieve conservatie tekeningen Evenepoel (passe-partouts vervangen). 

• Offerte laten opmaken voor biechtstoel en eventueel in 2010 of 2011 laten restaureren 

(afhankelijk van mogelijke bestemming). 

• Restauratie, indien nodig, van stukken van de KOKW die eventueel in bruikleen genomen worden 

voor de tentoonstelling over hygiëne. 

• Opstellen lijst voor andere te behandelen stukken uit de overige verzamelingen (oude Barbierama, 

Exlibriscentrum, Breimuseum, Boudelo) 

 

2011 

• schijf Stedelijk Kunstpatrimonium: restauraties (zie lijst). 

• Voorbereiding 2012 (Mercatorjaar): nakijken of conservatie –en restauratie-ingrepen nodig zijn. 
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2012 – 2014 

• Verdere restauratie ingrepen op basis van hieronder opgestelde lijst. 

• Verdere aankoop van materialen voor actieve en passieve conservatie van de collecties. 

 

 

Lijst met te behandelen werken 
 

Objectnummer Soort werk + titel Vervaardiger Graad van urgentie 

SN.3 Beeld maagd Maria Faydherbe, Lucas ++ 

SN.14 Beeld O-L-Vrouw Van Havermaet, Jan F. ++ 

SN.34 Schilderij Capucijner De Loose, Basile +++ 

SN.55 Schilderij Na de arbeid De Wilde, August ++ 

SN.70 Schilderij Jonge naaister De Wilde, August +++ 

SN.106 Schilderij landschap Lahaye, Nicolaas ++ 

SN.117 Kopergravure Malfliet, Romain + 

SN.129 Bas-reliëf gladiator Piette, Olivier + 

SN.154 Bas-reliëf majoor Van Boeckel, Lodewijk + 

SN.227 Schilderij de president Engels, Leo ++ 

SN.243 Schilderij wever Kyongo, L. + 

SN.286 Schilderij portret De Wilde, Frans ++ 

SN.287 Schilderij portret De Wilde, Frans ++ 

SN.309 Beeld vreemde wereld Van Daele, Arie + 

SN.321 Tekening marabouts Onbekend ++ 

SN.330 Bas-reliëf Rodenbach Onbekend + 

SN.355 Buste Leopold I Onbekend  + 

SN.S.M.31 aquarel landschap Fourmois, Théodore +++ 

SN.73.11.1 Schilderij portret Van Havermaet, P. ++ 

SN.75.12.3 Schilderij portret Verlinden, Eugène ++ 

SN.75.12.4 Schilderij portret Verlinden, Eugène ++ 

SN.75.12.5 Aquarel pensionaat Flickx, François +++ 

SN.75.12.6 Litho pensionaat De Loose, Basile +++ 

SN.75.79.1 Beeldhouwwerk piëta Smits, René + 

SN.76.72.1 Litho portret Schubert, Joseph +++ 

SN.77.2.7 Schilderij strand Maris, Dirk + 

SN.77.90.1 Ets kersttafereel Eyck, Charles + 

14 werken Etsen Malfliet, Romain + 

SN.83.16.1 Schilderij graflegging De Loose, Jan Jozef ++ 

SN.83.19.1 Schilderij stilleven De Block, Felix + 
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SN.88.19.1 Litho boot  Proost, Alfons + 

SN.89.2 Aquarel Temse De Gendt, P.I. +++ 

SN.89.8.2 Schilderij beeldhouwer Engels, Leo ++ 

SN.90.2.11 Schilderij sneeuw De Mey, Gerard + 

SN.90.2.22 Schilderij portret De Mey, Gerard + 

SN.88.16.10 Zeefdruk bladgoud De Sauter, Willy +++ 

SN.85.7.1 Schilderij Linnig Van Havermaet, Pierre ++ 

SN.85.4.3 Schilderij portret Albert, Ernest + 

SN.84.4.1 Landschap Crabeels, Flor + 

SN.86.8.14 Schilderij straathoek Lippens, R. + 

SN.82.4.1 Litho Hemelaer Onbekend ++ 

SN.75.59.6 Schilderij landschap Onbekend ++ 

SN.77.68.3 Schilderij portret Onbekend + 

SN.2007.780 Houtgravure markt Gaudaen, Gerard + 
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7.3. Communicatieplan 2010 
 
Versie 2.0 september 2009  
 
 
1. Doelgroepen 
 
+ ranking 1-7 
7.1. Inwoners van de stad Sint-Niklaas (1) 
7.2. Cultureel geïnteresseerde individuele bezoekers uit de regio Waasland (2) 
7.3. Cultureel geïnteresseerde individuele bezoekers uit Vlaanderen (5) 
7.4. Toeristen (Internationaal) (6) 
7.5. (Leerlingen van) scholen stad Sint-Niklaas en regio Waasland (3) 
7.6. Groepen (volwassenen) stad Sint-Niklaas en regio Waasland (4) 
7.7. Ondernemingen stad Sint-Niklaas en regio Waasland (7) 
 
 
2. Bezoekersprofiel: 
 
Het jaarlijkse bezoekcijfer van de vier musea zit in stijgende lijn: 14.867 bezoekers in 2006, 16.247 
bezoekers in 2007, en 18.037 bezoekers in 2008. 
 
 
2.1. Publieksonderzoek bezoekers 2007: herkomst indivduele bezoekers Salons voor 
Schone Kunsten en Mercatormuseum: 
 
2007: 16.247 bezoekers (= 100% totaal) (inclusief exlibris en brei-atelier) 
 
Postcode-onderzoek bij individuele bezoekers Salons-Mercator (opgave op vraag onthaalbediende) 
 
9,7% buitenlanders (7,29% Nederland (cfr nabije ligging Zeeland), 0,66% Italië, 0,23% Duitsland) 
 
Vlaanderen: 90,3% 
Oost-Vlaanderen: 66,7% 
Antwerpen: 10,1% 
West-Vlaanderen: 5,9% 
Vlaams-Brabant en Brussel: 4,5% 
Limburg: 3,1% 
Henegouwen, 0,05% 
 
Verdeling bezoekers / museum (totaal aantal bezoekers): 
Mercatormuseum: 24,5% 
Salons voor Schone Kunsten: 65,3% 
SteM Zwijgershoek (brei) en exlibriscentrum: 10,2% (museum Zwijgershoek gesloten) 
 
 
2.2. Publieksonderzoek 2008: herkomst indivduele bezoekers Salons voor Schone 
Kunsten en Mercatormuseum 
 
2008: 18.037 bezoekers (= 100% totaal) (inclusief exlibris en brei-atelier) 
 
Postcode-onderzoek bij individuele bezoekers Salons-Mercator (opgave op vraag onthaalbediende) 
 
10,3% buitenlanders (4,8% Nederland (cfr nabije ligging Zeeland), 0,5% UK, 3,4% Frankrijk) 
 
Vlaanderen: 89,7% 
Oost-Vlaanderen: 65,6% 
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Antwerpen: 13,7% 
West-Vlaanderen: 5,9% 
Vlaams-Brabant en Brussel: 3,3% 
Limburg: 1% 
Luik, 0,3% 
 
Verdeling bezoekers / museum (totaal aantal bezoekers):: 
Mercatormuseum: 26% 
Salons voor Schone Kunsten: 51,3% 
SteM Zwijgershoek (open vanaf 23/11) en exlibriscentrum: 22,7% 
 
Verdeling bezoekers / doelgroep (totaal aantal bezoekers):: 
Individueel bezoek vaste collectie: 28% 
Individueel bezoek activiteiten jaarprogramma: 43% 
Totaal individueel bezoek: 71% 
Schoolbezoek: 15% 
Groepen: 14% 
 
 
2.3. Publieksonderzoek SteM Zwijgershoek (individueel bezoek) (november 08- april 09) 
(opgelet: geen bevraging op lezingen – evenementen jaarprogramma!) 
 
Man: 50% 
Vrouw: 40% 
Bezoek in gezinsverband: 10% 
 
Leeftijd: 
<20: 3,60% 
<30: 1,80% 
<40: 9,01% 
<50: 16,22% 
<60: 22,52% 
<70: 36,04% 
<80: 10,81% 
 
Bezoek: 

- vaste collectie: 32,22% 
- alleen brei-atelier: 26,11% 
- alleen exlibriscentrum: 7,22% 
- tentoonstelling (tijdelijk):  33,89% 
- lezing: 0,56% 

 
Duur bezoek: 
1/2u: 33,93% 
1u: 25% 
1u30: 25% 
2u: 13,39% 
2u30: 2,68% 
 
Waar info over museum gehaald / vernomen? 

- Krant: 8,46% 
- website: 9,23% 
- stadskroniek – affiches – brochures:  17,69% 
- uitnodiging (tentoonstelling/activiteit): 37,69% 
- mondeling: 26,92% 
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Indruk over het museum: 
- zeer goed: 69,37% 
- goed: 28,83% 
- matig: 1,80% 
- onvoldoende: 0 
- slecht: 0 

 
Profiel gemiddelde individuele bezoeker SteM (alle +50%): 
Een man tussen 50 en 70 die zijn bezoek verdeelt tussen een tijdelijke tentoonstelling (1/3) en de 
vaste collectie (2/3) en daar een tot anderhalf uur voor uittrekt. Hij komt op persoonlijke uitnodiging 
of via mond-aan-mondreclame en heeft een zeer goede indruk over het museum. 
(opgelet: geen bevraging op lezingen – evenementen jaarprogramma!) 
 
 
3. Communicatiedoelstellingen 
 

Inwoners van de stad Sint-Niklaas 
- Belangrijkste opdracht: naambekendheid! 
- In 2010-2011 moet elke inwoner in de stad minstens 1 contact gehad hebben met de 

boodschap van de musea (geen onderscheid naar medium: (Stads)TV, krant (advertentie, 
redactioneel), web, Stadskroniek, brochures,…) 

- In 2010-2013 moet 10% van de stadsbevolking één van de musea bezoeken (Stadsmonitor 
2009: 76,3% van de inwoners van de stad bezocht in 2008 minstens 1 keer een museum, 
tentoonstelling of historische plaats) 

 
Cultureel geïnteresseerde individuele bezoekers uit de regio Waasland 

- In 2010-2011 moet 1 op 5 inwoners in de regio Waasland minstens 1 contact gehad hebben 
met de boodschap van de musea (geen onderscheid naar medium: (Stads)TV, krant 
(advertentie, redactioneel), web, Stadskroniek, brochures,…) 

- In 2010-2013 moet 1 tot 3% van de regionale bevolking één van de musea Sint-Niklaas 
bezoeken  

 
Cultureel geïnteresseerde individuele bezoekers uit Vlaanderen 

- algemene visibiliteit bij museumliefhebbers: doelstellingen te bepalen 
 

Toeristen (Internationaal) 
- ontwikkelen van aanbod Mercatormuseum naar internationale doelgroep: doelstellingen te 

bepalen 
 

(Leerlingen van) scholen stad Sint-Niklaas en regio Waasland 
- In 2010-2013 binnen de doorlooptijd van een graad minstens 50% van de leerlingen van het 

basis- en secundair onderwijs in de stad Sint-Niklaas bereiken via een museumles (voor zover 
lessen geschiedenis, kunstgeschiedenis, aardrijkskunde en algemene wetenschappelijke 
vorming op het leerplan ingeschreven staan) 

- In 2010-2013 binnen de doorlooptijd van een graad minstens 10% van de  leerlingen van het 
basis- en secundair onderwijs uit de regio Waasland bereiken via een museumles (voor zover 
lessen geschiedenis, kunstgeschiedenis, aardrijkskunde en algemene wetenschappelijke 
vorming op het leerplan ingeschreven staan) 

 
Groepen (volwassenen) stad Sint-Niklaas en regio Waasland 

- In 2010-2013 minstens 25% van de leden van culturele verenigingen in de stad Sint-Niklaas 
bereiken via een groepsbezoek 

- In 2010-2013 minstens 5% van de leden van culturele verenigingen uit de regio Waasland 
bereiken via een groepsbezoek 

 
Ondernemingen stad Sint-Niklaas en regio Waasland 

- lancering van de seminarieformule voor ondernemingen: doelstelling te bepalen 
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4. Boodschap - 5. Middelen/media - 6. planning - 7. organisatie – 8. financiën 
 
Doelgroep: alle doelgroepen (algemene imagocampagne musea en collecties) / vooral individueel bezoek vaste collectie 
 
ACTIE MIDDEL OPLAGE VERSPREIDING TIMING BUDGET OPMERKINGEN 
1. Imagocampagne 
Stem 

Promotiebrochure alle 
musea – Am form – 
32 blz 

20.000  stad : balies en 
infopunten 
regio : bib en cult 
instellingen 
nat : herhalingsDM alle 
musea 
DM : bezoekersbestand 

Vanaf nov 08 – 
constant tot dec 10 

Druk 3.956 € 
Ontwerp: 510 € 

 

2. Imagocampagne 
cultureel 
geïnteresseerde 
doelgroep 

Insertie folder in OKV 5.050 
Ant: 3.200 
OVL: 1.850 

Folder in editie abonnees 
ANT en OVL 
Adv 1/1 Q nat verspreid 
te onderzoeken in ftie 
van budget) 

Voorjaar 2010 – 
n.a.v. verschijnen 
artikel over SteM 

950 € (van totaal 
advertentiebudget 
3.000 €) 

 

3. infocampagne over 
aanbod musea 

Bouw + lancering 
website – 
persconferentie 

 NAT Voorjaar 2010 – 
intro website 

2.250 €  

4. Imago- en 
infocampagne 

Folders in 15 nieuwe 
infostanden op 
openbare plaatsen in 
Sint-Niklaas 

 Stad 2010 Druk cfr supra 
Gratis 

Bereik in ‘niet in 
cultuur 
geïnteresseerde 
doelgroep stad’ 
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Doelgroep: individuele bezoekers (jaarprogramma) 
 
ACTIE MIDDEL OPLAGE VERSPREIDING TIMING BUDGET OPMERKINGEN 
1. Algemene 
bekendmaking 
jaarprogramma 2010 

Brochure – Am form – 
40 blz 
Persbericht (reg 
impact) 

10.000  stad : balies en 
infopunten 
regio : bib en cult 
instellingen 
regio : DM alle musea 
DM : bezoekersbestand 
DM database 
erfgoedcel : 4.000 ex 
 

Vanaf dec 09 Druk: 2.500 € 
Ontwerp: 390 € 

 

2. Infocampagne 11 
lezingen 

Postkaart 
Persbericht met foto 
(reg impact) 

/ lezing 
T alle postkaarten 
23.000 ex (ook 
postkaarten voor 
evenementen) 

Vaste verdeling 
stad : balies en 
infopunten 
regio: via DM 
verenigingen 
regio : bib en cult 
instellingen 
DM : bezoekersbestand 
3 wk vóór aanvang 

vanaf dec 09 Druk en ontwerp: 
1.500 € 

Persbericht 1,5 wk 
vóór lezing 

3.Infocampagne drie 
tentoonstellingen Focus 
op Gaudaen (F) 
Beeld Verbeeld (B) 
Hygiëne (H) 

Postkaart 
Affiche 
Brochure – Am for – 
16 blz 
Uitnodiging opening  
Persconferentie (reg 
impact) 
Stadstelevisie (reg 
impact) 

2.000 (B) 
750 (F+H) 
2.500 (F+H) 
 
1.000 (F+H) 

stad : balies en 
infopunten 
regio : bib en cult 
instellingen 
regio : DM erfgoedcel – 
KOKW (R) 
DM internationaal (B) 
DM : bezoekersbestand 

Maart-april 10 F 
Juni 10 B 
September 10 H 

Postkaart: cfr supra 
(totaal) 
Brochure 2 
tentoonstellingen 
5F+H): druk en 
ontwerp: 1.000 € 
Affiches F + H 950 € 
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ACTIE MIDDEL OPLAGE VERSPREIDING TIMING BUDGET OPMERKINGEN 
4. Infocampagne 6 
evenementen 

      

4.1. Kunst- en 
antiekschatting 

Postkaart 
Persbericht 
StadsTV en regionale 
TV en radio 

1.000 Vaste verspreiding cfr 
lezingen 

Feb 10 Postkaarten totaal cfr 
supra 
 

 

4.2. Dag vd Brei Postkaart 
Persbericht 
StadsTV 
Affiche 
Advertentie De 
Zondag ¼ zw 

1.500 
 
 
500 

Vaste verspreiding cfr 
lezingen 
Extra verspreiding DM 
bestand vzw 
breimuseum 

Maa 10 Postkaarten totaal cfr 
supra 
Advertentie 450 € 

 

4.3 Erfgoeddag Postkaart 
Persbericht 
Nationale campagne: 
brochure – 
advertising 

1.000 Vaste verspreiding cfr 
lezingen 
Extra verspreiding via 
scholen (doelgroep 
gezinnen met kinderen) 

Apr 10 Postkaarten totaal cfr 
supra 
 

 

4.4. Nacht vd musea Postkaart 
Persconferentie 
StadsTV en reg TV 
Affiche 
Advertentie o.m. Sin 
City, Zone 09 en 03 
Facebook- MySpace – 
E-zine 

2.500 
 
 
500 
 
 
 
(Radio Modern) 

Vaste verspreiding cfr 
lezingen 
Extra verspreiding via 
horeca en 
jongerenevenementen 
(doelgroep 10-20-30ers) 

Aug 10 Postkaarten totaal cfr 
supra 
Advertentie Sin City 
400 € 
Affiche 450 € 
Advertenties Zone 03 
en 09: 1.500 € 

 

4.5. Ambachtelijk 
Weekend 

Postkaart 
Persbericht 
Regionale campagne: 
brochure – 
advertising 
 
 

1.000 Vaste verspreiding cfr 
lezingen 

Aug 10 Postkaarten totaal cfr 
supra 
 

 

ACTIE MIDDEL OPLAGE VERSPREIDING TIMING BUDGET OPMERKINGEN 
4.6. 
Openmonumentendag 

Postkaart 
Persbericht 
Nationale campagne: 
brochure – 
advertising 
 

1.000 Vaste verspreiding cfr 
lezingen 
Extra verspreiding via 
seniorenverenigingen 
(doelgroep senioren) 

Sept 10 Postkaarten totaal cfr 
supra 
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5. Activiteiten 
vriendenkring 
Opdonder4 (8 
activiteiten) 

Uitnodiging 
Persbericht 

500/activiteit Vaste verdeling 
stad : balies en 
infopunten 
DM : bezoekersbestand 
en bestand 
geïnteresseerden 3 wk 
vóór aanvang 

8 x /jaar 90 € / activiteit x 8 = 
720 € 

Doelgroep cultureel 
geïnteresseerden 

6. Proefproject 
museumzondagen 

Postkaart 
Persbericht met foto 
(reg impact) 

1.000/museumzondag Vaste verdeling 
stad : balies en 
infopunten 
regio: via DM 
verenigingen 
regio : bib en cult 
instellingen 
DM : bezoekersbestand 
3 wk vóór aanvang 

8x /jaar Postkaarten totaal cfr 
supra 
 

 

 
 
Doelgroep: Scholen 
 
ACTIE MIDDEL OPLAGE VERSPREIDING TIMING BUDGET OPMERKINGEN 
       
1. Infocampagne 
vernieuwde aanbod 

Brochure ‘Aanbod 
voor scholen 10-11 – 
am form – 32 blz 

2.500 DM scholen regio 
Beschikbaar stds- en 
museumbalies 

Mei (1e mailing) en 
september 
(herhalingsmailing) 

Druk: 1.070 € 
Ontwerp 510 € 

 

2. Lerarendag regio 
Waasland 

Utnodiging 1.500 DM scholenbestand 
Waasland 

Woensdagnamiddag 
mei 10 

Repro: 270 €  

       
 
 
Doelgroep: groepen (volwassenen) 
 
ACTIE MIDDEL OPLAGE VERSPREIDING TIMING BUDGET OPMERKINGEN 
1. Infocampagne 
culturele verenigingen 
stad 

Uitnodiging alle 
verenigingen 
cultuurraad SN  vr 
infoavond over nieuwe 
aanbod 

500 DM via cultuurraad Mei 10 Budget cultuurraad  

2. Infocampagne 
vernieuwde aanbod 

Brochure ‘Aanbod 
voor groepen 10-11 – 
am form – 20 blz 

1.500 DM cult verenigingen 
regio 
Beschikbaar stads- en 

Mei 10 Druk: 655 € 
Ontwerp: 350 € 
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museumbalies 
3. Infocampagne 
vernieuwde aanbod nr 
seniorenverenigingen 
waasland 

Uitnodiging alle 
verantw senioren 
verenigingen 
Waasland vr 
infonamiddag 

750 DM senioren 
verenigingen regio 

mei 10 Repro 120 €  

4. Infocampagne 
vernieuwde aanbod 

Advertenties in bladen 
cult verenigingen (UIT 
mag, NEOS mag, DF 
mag, Markant mag,…) 

  Juni 10 1.500 € beschikbaar 
uit advertentiebudget 

 

 
Doelgroep: ondernemingen 
 
ACTIE MIDDEL OPLAGE VERSPREIDING TIMING BUDGET OPMERKINGEN 
       
1. imago-campagne 
ondernemers 

Sponsoring KMOdrinks  2 museumjaarkaarten 
verloten per avond 
(telkens 300 
aanwezigen) 

Ondernemers regio 
Waas en Dender 

Feb – dec 10 8 drinks x 2 kaarten à 
15 € = 240 € 

 

8. imago-
campagne 
ondernemers 

Samenwerking 
Centrummanagement 
organisatie tento ‘Je 
suis dada’ 

Inlassing in 
jaarprogramma 
10.000 ex 

Bussen in 
winkelstraten centrum 

Maart 10 Cfr supra  
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7.4.. SWOT-analyse 
 
Deze analyse werd uitgevoerd door de museumstaf in oktober 2009. 
In de schoot van de op te richten museumadviesraad zal met de hulp van externe expertise een 
bredere analyse worden opgemaakt. 
 

7.4.1. Verzamelfunctie 
 

Sterkte  Zwakte  
1.De verzameling schilderkunst 19de eeuw  1.De verzameling schilderkunst 19de eeuw 
▪Verzameling is geregistreerd en kan via website 
www.museuminzicht.be geraadpleegd worden 
▪De collectie is ondergebracht in de Salons, een 
imposant burgershuis 
▪Educatief is er een goed aanbod naar lager 
onderwijs toe 
▪Een mooie collectie aansluitend met het MSK 
Gent 
▪Kleine parels van Belgisch Erfgoed vb. Evenepoel, 
Laermans, Ensor. 
 

▪De collectie is te weinig gekend 
▪Weinig respons op educatief aanbod naar 
middelbaar onderwijs toe 
▪Het gebouw is te klein voor de collectie 
▪2 en 3de verdieping niet museaal in gebruik 
▪Weinig afwisseling door schenkingsvoorwaarden 
▪weinig kunst-inhoudelijk onderzoek wenselijk 

2.De verzameling regionale kunstenaars uit 
de 20ste eeuw 

2. De verzameling regionale kunstenaars uit 
de 20ste eeuw 

▪Verzameling is geregistreerd en kan via website 
www.museuminzicht.be geraadpleegd worden 
▪De enige collectie die een representatief beeld 
geeft van Wase kunstenaars 19de-20ste eeuw 
 

▪Te weinig ruimte voor tentoonstellingen 

3.De verzameling grootgrafiek 3.De verzameling grootgrafiek 
▪Verzameling is geregistreerd en kan via website 
www.museuminzicht.be geraadpleegd worden 
▪Collectie is een goede aanvulling bij de collectie 
van het Internationaal Exlibriscentrum 
 

▪De verzameling is een ‘blinde verzameling’, 
opgeslagen in archiefkasten 
▪Er zijn te veel gelijkaardige grafiekcollecties 

4.Het Internat. Exlibriscentrum en 
kleingrafiek 

4.Het Internat. Exlibriscentrum en 
kleingrafiek 

▪De collectie volgt de hedendaagse productie van 
exlibris nationaal en internationaal op 
▪Tweejaarlijkse Biënnale wedstrijd exlibris 
 

▪Bij verwerving geen selectiecriteria 
▪Een te groot aantal exlibris 
▪Moeizame inventarisatie 

5.De collectie cartografie 16de tot de 19de 
eeuw 

5.De collectie cartografie 16de tot de 19de 
eeuw 

▪Waardevolle collectie  
▪Doordacht en inhoudelijk zeer sterk 
 

▪Collectie is niet gedigitaliseerd 
▪Opstelling van de collectie is gedateerd 

6.De verzameling voorwerpen 
lichaamsverzorging 

6.De verzameling voorwerpen  
lichaamsverzorging 

▪Collectie met een lage drempel 
▪Verzameling is superactueel en trendgevoelig 
 

 

7.De collectie industriëel erfgoed van de 
breigoedsector 

7.De collectie industriëel erfgoed van de 
breigoedsector 

▪Unieke collectie 
▪Ondersteuning interesse brei 
▪Behoud en doorgeven van know how, 
breitechnieken 

▪Plaatsgebrek 
▪Minder mobiele collectie, verplaatsen van grote 
stukken brengt kosten met zich mee 
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▪Levende collectie, werkend machinepark 
 
8.De collectie archeologica  8.De collectie archeologica  
▪Waardevolle collectie 
▪Mooi overzicht van archeologica van het 
Waasland van de prehistorie t.e.m. 18de eeuw 
▪Klassieke doch gedegen presentatie 
 

 

9.Het bruikleenverkeer 9.Het bruikleenverkeer 
▪Standaarddocument vergemakkelijkt 
bruikleenverkeer 
▪Duidelijk overzicht criteria alsook procedures bij 
bruikleenverkeer 
 

 

10. Het collectiebeleid en andere 
erfgoedactoren 

10.Het collectiebeleid en andere 
erfgoedactoren 

▪Collectiebeleid steunt op een duidelijk 
collectieplan 
▪Welomlijnde criteria alsook procedures 
▪Goede samenwerking met adviescommissie 
▪Goede contacten met experts 
 

 

 
Kansen  Bedreigingen 

1.De verzameling schilderkunst 19de eeuw  1.De verzameling schilderkunst 19de eeuw 
 ▪Concurrentie van musea Antwerpen, Gent en 

Brussel 
 

2.De verzameling regionale kunstenaars uit 
de 20ste eeuw 

2. De verzameling regionale kunstenaars uit 
de 20ste eeuw 

▪Samenwerking Stedelijke Kunstacademie 
▪Samenwerking kunstkringen 
 

 

3.De verzameling grootgrafiek 3.De verzameling grootgrafiek 
▪Samenwerking met VIZO om een groter platform 
voor tentoonstellingen te creëren 
 

▪Neergang van de techniek, know how verdwijnt 

4.Het Internat.Exlibriscentrum en 
kleingrafiek 

4.Het Internat.Exlibriscentrum en 
kleingrafiek 

▪Ontsluiting collectie via tentoonstellingen 
 

 

5.De collectie cartografie 16de tot de 19de 
eeuw 

5.De collectie cartografie 16de tot de 19de 
eeuw 

▪aanpassing presentatie mercatorcollectie 
 

 

6.De verzameling voorwerpen 
lichaamsverzorging 

6.De verzameling voorwerpen  
lichaamsverzorging 

 ▪Concurrentie van andere musea. Thema mode-
verzorging-hygiëne is ‘in’. 
 

7.De collectie industriëel erfgoed van de 
breigoedsector 

7.De collectie industriëel erfgoed van de 
breigoedsector 

▪Samenwerking en uitwisseling expertise met 
textielmusea in het binnenland (MIAT Gent, 
Kortrijk en Ronse) alsook het buitenland ( Tilburg, 
Troyes) 
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7.4.2. Behoud- en beheerfunctie 
 

Sterkte Zwakte 
1.-2. Conservatie 1.-2. Conservatie 
Salons 
▪Plaatsing van UV-filters 
 
 
 
 
 
 
Mercator 
▪Gebruik van dimmers 
▪Regelmatige controle van licht en vochtigheid 
 
 
SteM site Zwijgershoek 
▪Klimaat is beter te regelen 
▪Klimaatregeling in vitrines is uitstekend 
▪Lichtregeling is goed. Er is weinig direct daglicht. 
Er is aangepast licht in de vaste collectie en 
depots 
 
Exlibriscentrum 
▪Bewaring in zuurvrije dozen 

Salons 
▪Passieve conservatie is moeilijk in dit burgerhuis 
▪Klimaat is niet makkelijk te beheersen 
▪Verlichting is slecht 
▪Tapijten en gordijnen zijn kweekhaarden voor 
ongedierte 
 
 
Mercator 
▪Klimaatregeling werkt niet goed  
 
 
 
SteM site Zwijgershoek 
▪Luchtvochtigheid in Piet Elshoutzaal geeft 
problemen 
▪Binnensijpeling regen bij stortvlagen  
 
 
 
Exlibriscentrum 
▪Geen UV-filters op ramen 
▪Tijdens de zomer te hoge temperaturen  
 

3.Beveiliging 3.Beveiliging 
▪Upgrade beveiliging SteM site Zwijgershoek naar 
Mus.III beveiliging met centrale meldkamer 
▪Elektronische beveiliging niveau Mus.II voor 
Salons en Mercator met lokale meldkamer 
▪Centralisatie onderhoudscontracten 
▪Geactualiseerd beveiligingsplan SteM site 
Zwijgershoek 
▪Camerabewaking in SteM site Zwijgershoek en 
Salons 
▪Museumprestentatie site Zwijgershoek voldoet 
aan alle veiligheidsnormen naar de objecten toe 
 

▪Opletten met pincodes 
▪Nog geen beveiligingsplan voor Salons en 
Mercatormuseum 
▪Mechanische beveiliging van de Salons alsook de 
beveiliging van de tuinzijde moeten bekeken 
worden 

4.Bruikleenverkeer 4.Bruikleenverkeer 
▪Procedure met duidelijke voorwaarden en 
afspraken voor bruikleenverkeer 
 

 

5.Behoud collecties en publieke ontsluiting 5.Behoud collecties en publieke ontsluiting 
▪Bij evenementen wordt voor een vast parcours 
gezorgd om de veiligheid van de bezoekers maar 
ook van de collectie te garanderen 
▪Suppoosten houden toezicht op drankgebruik en 
vaste collecties 
 

▪Communicatie naar suppoosten toe goed 
verzorgen met do’s en dont’s 
▪Grotere evenementen vragen inzet van meer 
personeel voor toezicht 

6.Regionale depotfunctie 6.Regionale depotfunctie 
▪Goed ingericht depot met voldoende plaats 
 

 

7.Restauratie- en conserveringsplan 7.Restauratie- en conserveringsplan 
▪Budget van de stad is toereikend voor het actief  
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en passief beheer van de collecties 
▪Een urgentielijst  
 
8.Expertise behoud en beheer  8.Expertise behoud en beheer  
▪Upgraden van expertise door het volgen van 
studiedagen en cursussen 
▪Derden kunnen museum aanspreken voor 
expertise rond behoud en beheer 
 

 

 
 

Kansen Bedreigingen 
1.-2. Conservatie 1.-2. Conservatie 
 ▪Doordat er meer activiteiten door derden worden 

georganiseerd, wordt het moeilijker een goede 
conservatie te garanderen 
 

3.Beveiliging 3.Beveiliging 
 ▪Noodzaak zware opleiding van de suppoosten tot 

erfgoedbewakers 
▪Sociale controle ontbreekt op erfgoedsite 
Zwijgershoek ’s avonds en in het weekend 
 

5.Behoud collecties en publieke ontsluiting 5.Behoud collecties en publieke ontsluiting 
▪Het draagvlak om verantwoordelijk om te gaan 
met onroerend erfgoed kan vergroten 

▪Grote evenementen door derden brengen de 
veiligheid in het gedrang 
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7.4.3. Wetenschappelijke functie 
 
 

Sterkte Zwakte 
1.Inventarisatie collectie 1.Inventarisatie collectie 
▪Inventarisatie/registratie van alle collecties 
gebeurt volgens de algemene richtlijnen van 
MOVE en in Adlib 
 
Kunstpatrimonium 
▪Inventarisatie  is in orde 
 
Exlibriscollectie 
▪Groot stuk van de collectie is geïnventariseerd 
 
 
Mercatorcollectie 
▪De basisregistratie-inventarisatie is in orde 
 
Collectie voorwerpen Lichaamsverzorging 
▪80 % van de collectie is geïnventariseerd 
 
Boudelo 
▪Ceramiekcollectie is geïnventariseerd in Adlib 
 

 
 
 
 
 
 
 
Exlibriscollectie 
▪Inventarisatie is tijdrovend door het enorm grote 
aantal exlibris in de collectie 
 
Mercatorcollectie 
▪De kaarten zijn nog niet gedigitaliseerd 
 
Breicollectie 
▪Inventaris staat op papier, nog niet op Adlib 
 
Boudelo 
▪Heel wat fragmentarisch materiaal staat in depot, 
niet onderzocht en zonder context, wat het 
inventariseren bemoeilijkt 
 

2.Digitalisering Mercatorcollectie 2.Digitalisering Mercatorcollectie 
 ▪Er bestaan nog geen digitale versies van 

atlassen, wandkaarten en hemelglobes 
 

3.Wetenschappelijk onderzoek 3.Wetenschappelijk onderzoek 
▪Er is reeds heel wat wetenschappelijk onderzoek 
gebeurd i.v.m. textielgeschiedenis 19de eeuw  
 
▪Er is reeds heel wat wetenschappelijk onderzoek 
gebeurd i.v.m. lichaamsverzorging 
 
▪Gidsen kregen van wetenschappelijke ploeg 
toelichtingen bij de verschillende verhaallijnen 
 

▪Wetenschappelijk onderzoek binnen de musea 
mag meer naar buiten toe gecommuniceerd 
worden via publicaties, tentoonstellingen, website 
en E-magazine. 
 
▪Wetenschappelijke ploeg vervult meerdere taken 
zodat wetenschappelijk onderzoek in het gedrang 
komt 
 
▪Kunsthistorisch onderzoek van de collectie 
Mathys-Vanneste 
 
 

4.Museumbibliotheek 4.Museumbibliotheek 
▪Bibliotheek staat volledig op Adlib  
 
▪Bibliotheek is ingedeeld volgens algemene 
bibliotheeknormen   
 

▪Leeszaal is nog niet ingericht 
 
▪Kans tot het raadplegen van de 
museumbibliotheek is nog niet kenbaar gemaakt 

5.SteM en digitaliseringsproject Move 5.SteM en digitaliseringsproject Move 
▪Leden van de museumstaf zetelen in 
stuurgroepen en werkgroepen van Move 
 
▪Pc’s ter raadpleging van de collectie staan 
opgesteld in het infopunt, publieke depot en in 

▪Pc’s meer uitnodigend maken ter raadpleging 
 
 
▪Pc’s werken traag 
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het Internationaal Exlibriscentrum 
 
 
 

Kans Bedreiging 
3.Wetenschappelijk onderzoek 3.Wetenschappelijk onderzoek 
▪Samenwerking met KOKW, ADW, Stadsarchief, 
Hogescholen en universiteiten bij het 
wetenschappelijk onderzoek van de collecties 
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7.4.4. Publieksgerichte functie 
 
 

Sterkte  Zwakte  
1.Museumpresentatie 1.Museumpresentatie 
SteM  
▪Inhoudelijk zeer gevarieerd 
▪Interactie ingebouwd in vaste collectie 
▪Klassieke presentatie kwalitatief hoogstaand 

Salons    
▪Te statisch 
▪Slechte verlichting 
▪Te weinig afwisseling 
▪Te klein     
Mercator 
▪Te weinig afwisseling 
▪Te statisch 
▪Internationaal niveau doch weinig info voor      
anderstaligen 
 

2.Jaarprogramma 2.Jaarprogramma 
▪Gevarieerd programma dat mikt op verschillende 
doelgroepen, van leek tot wetenschapper 
▪Oog voor kwaliteit  
▪Meerwaarde voor de vaste collecties 
▪Stimuleren van herhalingsbezoek 
 

▪Activiteiten organiseren naar jongeren en 
gezinnen toe 
▪Meer overleg bij het opmaken van de 
tentoonstellingskalender van de Stad 
▪Langetermijnvisie 
 

3.Onderwijsaanbod 3.Onderwijsaanbod 
▪Goed aanbod naar Lager Onderwijs toe 
▪Toepassing leerstrategie Kolb 
▪Aanbod wordt steeds gelinkt aan 
ontwikkelingsdoelen en eindtermen 
▪Maatwerk 
 

▪Secundair Onderwijs reageert nog te weinig op 
het educatief aanbod 
▪Evaluaties moeten terug ingevoerd worden op de 
drie museumsites 

4.Aanbod groepen 4.Aanbod groepen 
▪Zeer gevariEerd aanbod naar groepen toe 
 

▪Evaluatie doorvoeren van groepsbezoeken 

5.Publieksonderzoek 5.Publieksonderzoek 
▪Enquêteformulieren op site Zwijgershoek 
▪Gedeeltelijke verwerking enquêteformulieren 
individuele bezoekers 
▪Postcodeonderzoek vindt plaats aan alle balies 

▪ Geen enquêteformulieren in Salons en Mercator 
▪Nog geen evaluatieformulieren voor scholen en 
groepen in alle museumafdelingen 
▪Nog geen analyse herhaalbezoek via combiticket 
 

6.Opdonder4 6.Opdonder4 
▪Origineel programma steeds met een link naar 
vaste collectie 
▪Meerdere disciplines zoals 
dans,toneel,zang,…worden in het museum 
geïntroduceerd 
 

▪Programmatie los van de programmatie van het 
museum 
▪Onduidelijkheid naar museumkaarthouders toe, 
indruk dat er twee vriendenverenigingen zijn 
 

7.Marketing en Communicatie 7.Marketing en Communicatie 
▪Huisstijl herkenbaar in folders, postkaarten, 
affiches,…. 
▪Aparte folders: jaarprogramma, groepen, scholen 
en algemene folder 

▪Eigen website is er nog niet 
▪Verdere uitbouw databank voor gerichte 
communicatie ‘direct mailing’ 
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8.Participatie Kansengroepen 8.Participatie Kansengroepen 
▪Kansenpaswerking 
▪Deelname Coupe Culture  

▪Infrastructuur nog niet altijd aangepast 
▪Nog geen specifiek aanbod naar mindervaliden, 
allochtonen toe 
 

9.Opleiding gidsen en educ.medewerkers 9.Opleiding gidsen en educ.medewerkers 
▪Goede opleiding qua inhoud alsook methodiek 
▪Medewerkers werken samen met gidsen bij het 
uitwerken van rondleidingen 
 

▪Aantrekking jonge gidsen. Werkzekerheid is niet 
gegarandeerd. Gevolg: groot verloop van gidsen 

10.Openingsuren, tarieven 10.Openingsuren, tarieven 
▪Openingsuren zijn op alle drie museumsites 
gelijklopend 
▪Invoer combi-ticket 

▪Combi-ticket alleen verkrijgbaar in SteM en niet 
in Salons en Mercator 
▪Geen opening in de voormiddag 
 

11.Museumshop 11.Museumshop 
 ▪Aanbod te weinig gevarieerd 

▪Nog geen infrastructuur, kassa, 
stockruimte,displaymateriaal 
▪Opleiding personeel 
 

 
 

Kansen (extern) Bedreigingen (extern) 
1.Museumpresentatie 1.Museumpresentatie 
  
2.Jaarprogramma 2.Jaarprogramma 
▪Samenwerking met partners zoals VTB-VAB, 
Davidsfonds,…. 
 

 

3.Onderwijsaanbod 3.Onderwijsaanbod 
▪Samenwerking met onderwijs zoals KaHo 
St.Lieven, Artevelde Hogeschool, Universiteiten 
▪Stages en studentenprojecten 
 

▪Maximumfactuur in het Lager onderwijs noopt 
scholen selectiever te kiezen. Projecten met grote 
media-aandacht krijgen de voorkeur, niet altijd 
terecht. 
▪Secundair onderwijs kiest vaak ook voor grote 
projecten 
 

4.Aanbod groepen 4.Aanbod groepen 
▪Er is zeker nog groeipotentieel door 
samenwerking met stadsdiensten zoals dienst 
Toerisme en Centrummanagement alsook externe 
partners. 
 

 

5.Publieksonderzoek 5.Publieksonderzoek 
▪Samenwerking met hogescholen voor uitwerking 
publieksonderzoek 
 

 

6.Opdonder4 6.Opdonder4 
  
7.Marketing en Communicatie 7.Marketing en Communicatie 
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8.Participatie Kansengroepen 8.Participatie Kansengroepen 
▪Samenwerking interne dienst Sociale Zaken 
▪Samenwerking externe partners zoals ‘Licht en 
Liefde’, Vorming+, Poorten en Bruggen i.v.m 
.begeleiding, vorming, expertise,…. 
 

 

9.Opleiding gidsen en educ. medewerkers 9.Opleiding gidsen en educ. medewerkers 
▪Samenwerking gidsenopleiding Syntra 
▪Samenwerking opleiding museumgids, cursus 
ingelegd door Perspectief i.s.m. 
museumconsulente Oost-Vlaanderen 
 

 

10.Openingsuren, tarieven 10.Openingsuren, tarieven 
▪Samenwerking Cultuurcentrum rond 
gelijkvormigheid openingsuren en tarieven  
 

 

11.Museumshop 11.Museumshop 
▪Samenwerking dienst Toerisme 
▪Samenwerking Centrummanagement 
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7.4.5. Management en middelen (organisatie en samenwerking, 
infrastructuur, personeel, financiën) 
 
 

Sterkte  Zwakte 
Infrastructuur Infrastructuur 
 
SteM site Zwijgershoek 
▪Totale renovatie gelijkvloers 
▪Goed toegankelijk, alles gelijkvloers 
 
 
Salons voor Schone Kunsten 
▪Imposant interieur 
▪Symbiose kunst en interieur 
 
 
Mercatormuseum 
▪Goed toegankelijk, alles gelijkvloers 
 
 
Huis Janssens 
▪Uniek stadskasteel 19de eeuw 
 
Onderhoud 
▪Budgetten voor onderhoud zijn voldoende via 
onderhoudscontracten 
 
Verhuur infra aan derden 
▪Verhoogt het draagvlak van de musea in de 
maatschappij 
 
Fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid 
▪Centrale ligging en goede bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer 
▪Mercator en SteM zijn goed toegankelijk 
▪Parkeergelegenheid aan SteM Zwijgershoek 
 

 
SteM site Zwijgershoek 
▪Nog geen renovatie 1ste verdieping in 2009  
▪Infopunt nog niet functioneel uitgebouwd 
▪Verouderde infrastructuur museumtheater 
 
Salons voor Schone Kunsten 
▪Moeilijk toegankelijk 
▪De 2de en 3de verdieping zijn niet gerestaureerd 
▪Geen extra tentoonstellingsruimte 
 
Mercatormuseum 
▪Totaal verouderd gebouw met verouderde 
technieken 
 
Huis Janssens 
▪Gebouw is aan grondige restauratie toe 
 
Onderhoud 
▪Aandacht en inspanningen moeten gespreid 
worden over drie sites 
 
Verhuur infra aan derden 
▪Publieke functie is moeilijk combineerbaar met 
behoud en beheer 
 
Fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid 
▪Salons en Huis Janssens zijn moeilijk toegankelijk 

Organisatie Organisatie 
▪Medewerkers werken volgens procedures 
▪Officiële standaarden worden gehanteerd inzake 
behoud en beheer alsook wetenschappelijke 
functies 
 

▪Te weinig ervaring in het organiseren van 
grootschalige evenementen 
▪PC-infrastructuur goed uitbouwen om een betere 
organisatie te kunnen garanderen 

Personeel Personeel 
▪Ervaren, gemotiveerd en goed opgeleid 
personeel 
▪Goede overlegstructuur 
▪Aangename werkomgeving 
▪Arbeidsfierheid in kleine en grote successen 
▪Gemotiveerde gidsen en vrijwilligers 
 

▪Sommige personeelsleden werken onder hun 
diploma-niveau 
▪Overlegstructuren met gidsen en vrijwilligers op 
regelmatige basis organiseren 

Financiën Financiën 
▪Structurele vastlegging werkingsmiddelen op 
300.000€ per jaar 
▪Grondige budgettaire planning 

▪Te eenzijdige afhankelijkheid wat betreft 
inkomensstructuur uit stadsmiddelen 
▪Te weinig inkomsten uit ticket- en 
catalogusverkoop 
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Samenwerking Samenwerking 
▪Goede structurele samenwerking met andere 
stadsdiensten 
▪Goede samenwerking met ADW, KOKW en VZW 
Breimuseum 
▪Samenwerking met meerdere partners in functie 
van het jaarprogramma 
▪Vertegenwoordiging museumstaf in regionale en 
nationale erfgoednetwerken ( VMV, Move ) 
 

▪Geen algemene, gestructureerde 
adviescommissie. Momenteel drie adviesraden :   
( culturele raad, sectie beeldende kunst en 
adviesraad Internationaal Exlibriscentrum) 
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Kansen Bedreigingen 

Infrastructuur 
SteM site Zwijgershoek 
▪Goede bereikbaarheid 
▪Centrale ligging 
▪Parkeerticket in combinatie met toegangsticket? 
▪Toeleiding naar SteM van bezoekers aan 
projecten in Tentoonstellingszaal 
 
Salons 
▪Gelegen in het winkelhart van de stad nodigt uit 
tot 
samenwerking met plaatselijke middenstand 
▪Bescherming gebouw met subsidies voor 
restauratie 
 
Mercator 
▪Valorisatie van het museumpark naar 
museumwerking toe 
 
 
Huis Janssens 
▪Herinrichting 19de eeuwse burgerwoning met 
museale functie 
 
Onderhoud 
▪Onderhoudscontracten groeperen met die van 
andere stadsgebouwen 
 
Verhuur infra aan derden 
▪Verhuur aan derden werkt drempelverlagend 
naar toekomstige museumbezoekers toe 
 
Fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid 
▪Signalisatie nog verbeteren in de stad door goede 
samenwerking met stadsdiensten 
 
 

Infrastructuur 
SteM site Zwijgershoek 
▪Betalend parkeren 
 
 
 
Salons 
▪Beveiliging naar tuin toe met externe partners 
 
 
 
 
 
Mercator 
▪Museumpark met beperkte sociale controle 
 
 
 
Huis Janssens 
 
 
 
Onderhoud 
▪Kosten door externe leveranciers 
 
 
Verhuur infra aan derden 
▪Conflicten met functie behoud en beheer 
onvermijdelijk 
 
 
Fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid 

Organisatie 
▪Samenwerking stadsdiensten met ervaring in het 
organiseren van grote evenementen zoals de 
dienst Evenementen 
▪Inspelen op het opleidingsaanbod 
‘managementsopleidingen’ voor 
museummedewerkers 
 

Organisatie 
▪Museumorganisatie moet te veel activiteiten 
regelen buiten de basisfuncties 

Personeel Personeel 
▪Actief inspelen op sociale tewerkstelling 
▪Ervaringsuitwisseling met collega’s uit anderE 
musea 
 

▪Aanwervingsstop museummedewerkers door 
besparingsmaatregelen door economische crisis 

Financiën Financiën 
▪Subsidies mogelijk via werkingssubsidies en 
projectsubsidies 
▪Aanspreken van de private markt voor 
sponsoring 

▪Stadsfinanciën staan onder druk door 
economische crisis 
▪Private sponsoring wordt sterk beïnvloed door 
economische crisis 
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Samenwerking Samenwerking 
▪Meer gestructureerde samenwerking is mogelijk 
met Erfgoedcel Waasland en SASK 
▪Bundeling adviesraden in één museale raad 
▪Externe expertise aanspreken i.v.m. basisfuncties 
 

▪Museumadviesraad moet het belang van het 
museum in de regionastreven en niet de 
individuele belangen van de raadsleden 
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7.5. Bewijs van eigendom van museumgebouwen 
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7.6. Bewijs van eigendom en genotsrecht museumcollecties 
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7.7. Advies over het Museumbeleidsplan 2009-2014 door de Cultuurraad 
van de Stad Sint-Niklaas 
 

Advies van de cultuurraad over 
het beleidsplan 2009-2014 van de Stedelijke Musea Sint-Niklaas 
 

 
- bespreking en redactie van een voorontwerp van advies in een werkgroep ad hoc dd. 9 
november 2009 
- bespreking in aanwezigheid van conservator Ward Bohé en formuleren van dit advies op het 
bestuur van de cultuurraad op 10 november 2009 
 
 
0. Ten Geleide 

 
De cultuurraad volgt reeds vele jaren met grote interesse het reilen en zeilen van de stedelijke 
musea. Getuige daarvan de vele adviezen die de uitbreiding van de museuminfrastructuur 
bepleiten en begeleiden. De raad is ook reeds lang vragende partij voor meer inspraak en 
betrokkenheid bij het museumbeleid. Dat nu ook een heus beleidsplan wordt opgesteld en 
voorgelegd aan de raad is uitermate positief. 
 
De werking en collectievorming van de stedelijke musea heeft door de centrumfunctie van de 
stad Sint-Niklaas in het Waasland steeds een regionale dynamiek gehad. De missie (zoals 
geformuleerd in 3.1 van het beleidsplan) is daar volgens ons een goede, solide vertaling van 
die getuigt van de dynamiek en ambitie van de museumploeg. 
 
De cultuurraad onderschrijft dan ook voor de volle honderd percent de betrachting om deze 
regionale functie eindelijk ook erkend en bekrachtigd te zien door de hogere overheden. 
 
We hopen echter wel dat het beleidsplan een levend document mag blijven. Het vormt een 
goede aanzet tot een dialoog en schetst de hoofdlijnen maar is slechts het startpunt. We 
hopen dat in de aangekondigde museumraad en in de schoot van de cultuurraad en zijn 
secties beeldende kunsten en erfgoed het gesprek over de concrete invulling en koers van 
deze instelling een vervolg mag krijgen: bij ons is het enthousiasme over het museumbeleid 
alvast groot. We hopen dan ook verder betrokken te blijven. 
 
De voorliggende tekst getuigt van ambitie maar is veelomvattend. Tegen een achtergrond van 
beperkte budgettaire middelen en een gefaseerde uitvoering zijn we benieuwd naar een  
prioriteitenlijst. In dit advies reiken we, naast meer technische  en detailopmerkingen, alvast 
enkele thema's aan die in de toekomst meer uitgediept kunnen en moeten worden. 
 
1. Algemeen 

 
De invalshoek van een 'levend' museum dat de relatie aangaat met de stad, streek, andere 
cultuurpartners etc. moet zeker verder gevolgd worden. Initiatieven zoals 'De Nacht van het 
Museum' smaken naar meer. Ook in de collecties pleiten we voor meer leven: wisselende 
thematentoonstellingen hebben de voorkeur boven statische exposities. Ze moedigen 
meerdere bezoeken aan en trekken nieuwe bezoekers aan. 
 
In die context kan vooral de functie van de Salons voor Schone Kunsten  in vraag 
gesteld worden. De huidige permanente collectie daar is immers niet heel groot en heeft een 
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sterk wisselende artistieke kwaliteit. Waarom deze ruimte niet volwaardig gebruiken voor 
thematentoonstellingen? Dit verhoogt de aantrekkingskracht van de stedelijke musea als 
geheel en geeft ook een oplossing voor de infrastructurele mankementen die het gebouw 
kent: gezien de tijdelijke aard van de exposities zijn de kwaliteitsvereisten voor het 
binnenklimaat gemakkelijker te bereiken. Tegelijk kan de accidentele multidisciplinaire 
aanwending van het gebouw (bv. Voor het Huis van de Sint, concerten, etc.) gemakkelijker 
worden opgevangen en gekaderd zonder dat dit risico's met zich meebrengt voor de 
conservatie van de collectie.  
 
Voor tijdelijke tentoonstellingen zijn er volgens ons kansen om meer 'externe' 
tentoonstellingsbouwers aan de slag te laten met het patrimonium van het museum. De 
Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, het cultuurcentrum, verschillende 
kunstenverenigingen of zelfs individuele kunstenaars hebben ongetwijfeld de competenties en 
het engagement om zich als gelegenheidscurator in te schakelen binnen de museumwerking. 
Dit zou trouwens ook kostbare tijd vrijmaken van de vaste museumstaf om zich 
inhoudelijk/wetenschappelijk te focussen.  
 
Inzake het collectiebeleid moedigen we, na inventarisatie en analyse, aan duidelijke keuzes 
te durven maken. Specialisatie en een afgetekend profiel is absoluut noodzakelijk om onze 
stedelijke musea aantrekkelijk te houden. Voor sommige collecties moet er gekozen kunnen 
worden om deze niet meer verder te laten groeien, voor andere collecties is een gedeeltelijke 
afstoting van dubbels of werken die niet duidelijk in het plaatje passen een optie.  
 
Door deze werken te ruilen of te verkopen kan mogelijks een substantiële bijdrage worden 
geleverd aan de uitbreiding van de te versterken collecties. Vanzelfsprekend moeten dit soort 
beslissingen met een grote zorg en na breed overleg genomen worden: we zijn er ons van 
bewust dat dit zeker voor werk uit schenkingen niet steeds evident is. Maar een rollend fonds 
uit dit soort transacties zou de huidige – trouwens véél te beperkte budgetten voor 
aankoop en restauratie – kunnen aanvullen, en zo de verdere uitbouw van de stedelijke 
musea kunnen versterken.  
 
Daarnaast moet ook het aankoopbeleid veel flexibeler. We pleiten ervoor dat er een 'snelle' 
procedure wordt uitgewerkt die de conservator (daarin gesteund door enkele experts en in 
overeenstemming met de collectieplanning) de mogelijkheid geeft om kansen die zich 
voordoen op de markt (bv. veilingen) ook effectief te grijpen.  
 
2. Technische en detailopmerkingen 

 
Gehele tekst: De secties beeldende kunsten en erfgoed zijn slechts afdelingen van de 
cultuurraad. Inzake adviesorganen gelieve steeds te verwijzen naar 'de cultuurraad' die zelf 
instaat voor zijn 'interne' werkzaamheden.  
 
Bij 2.1.1.3: De tentoonstellingszaal Zwijgershoek mag hier ongetwijfeld ook vermeld worden 
als tentoonstellingsopportuniteit?  
 
Bij 2.1.2.2: Graag ook aan de cultuurraad een toelichting over het restauratieplan voor het 
Stedelijk Kunstpatrimonium. Ook binnen de kunstkringen is er grote deskundigheid aanwezig 
voor het uitvoeren van, zeker courante en kleine, restauraties. En dit ongetwijfeld tegen een 
veel lager prijskaartje. Een vast restauratieatelier als trefpunt hiervoor in het 
museumgebouw zou ook de aantrekkelijkheid van een museumbezoek kunnen verhogen: een 
restauratie 'in uitvoering' kunnen zien, is interessant.   
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Bij 2.1.2.4.2:  
- Een afzonderlijke website voor de Stedelijke Musea zal de visibiliteit zeker ten goede komen. 
We leven tenslotte in een digitale samenleving. We hopen dat dit een interactief 
communicatiekanaal kan vormen en dus meer is dan een digitale statische flyer. De papieren 
catalogus kan eventueel vervangen worden door een online versie die gemakkelijker up to 
date te houden is en 'on demand' geprint kan worden in kleine oplages? 
 
- Een evaluatie van de uitgebreide openingsuren lijkt ons aangewezen. Het lijkt ons dat dit 
niet voor alle sites even relevant is gezien de hoge personeelskost die dit met zich meebrengt. 
We zijn benieuwd naar de tellingsgegevens (van niet-aangekondigde individuele bezoekers) 
die per locatie en per uur zullen worden ingezameld. 
 
- 'Kansengroepen' is niet de correcte verzamelnaam voor personen met een handicap en 
senioren.  
 
Bij 2.1.4.3:  
- Met betrekking tot de cafetaria herhalen wij onze vraag om op de site Zwijgershoek te 
voorzien in een (semi-) permanent Museumcafé. Het kan fungeren als ontmoetingsplaats 
voor 'vrienden van het museum' maar ook als rustplaats bv. voor diegenen die na het bezoek 
aan één van de tijdelijke tentoonstellingen in de zaal Zwijgershoek, na een korte pauze ook 
het museum willen bezoeken. 
 
- Voor de site Salons voor Schone Kunsten is een discussie ten gronde noodzakelijk. Zowel  
basistoegankelijkheid als binnenklimaat zijn hier suboptimaal. De locatie zou frequenter 
gebruikt moeten worden voor concerten, lezingen, tijdelijke tentoonstellingen en academische 
zittingen. Zie onze insteek hierover onder punt 1. 
 
Bij 2.2.2.1:  
- De zichtbaarheid en herkenbaarheid kunnen inderdaad veel beter. Fundamenteel kan men 
zich de vraag stellen waarom elk van de grote collecties in een 'apart' museum wordt 
ingedeeld en gepromoot. Waarom niet de stap zetten naar één 'Stem' op drie locaties? Het 
lijkt ons logisch dat één ticket (gelijk waar je het koopt) steeds toegang geeft tot de 
volledige collectie van de Stedelijke Musea.  
 
- Ook de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans maakt regelmatig gebruik van de 
museuminfrastructuur bv. Voor zijn examenconcerten. Toe te voegen.  
 
Bij 2.2.2.2: De oprichting van een adviesraad voor de musea is een zéér oude vraag van de 
cultuurraad. Dat deze eindelijk wordt ingewilligd juichen we dan ook toe.  
 
Bij 3.2: Het opkrikken van de museale presentaties van het Mercatormuseum en de Salons 
voor Schone Kunsten tot op hetzelfde niveau als het SteM lijkt inderdaad een volgende 
logische stap. Voor de Salons verwijzen we echter naar onze eerder opmerking.  
 
Bij operationele doelstelling 1.1 en 1.2: Het lijkt ons aangewezen de analyse van de huidige 
collecties af te wachten en tegen het licht te houden alvorens de beslissing te nemen deze 
tout cours nog uit te breiden. Een focus op werken die passen in het verhaal van stad en 
streek lijkt ons bijvoorbeeld logisch. Graag verwijzen we ook hier naar onze suggesties onder 
punt 1. 
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Bij operationele doelstelling 2.5: Zie onze opmerking over de noodzaak van een soort foyer of 
museumcafé. In elk geval is een breed gebruik van de museumruimtes een noodzaak om een 
echt levend museum te kunnen zijn.  
 
Bij operationele doelstelling 2.6: Een duidelijke aflijning tussen de verschillende 
erfgoedpartners over aankoop- conservatiebeleid is noodzakelijk en moet in overleg worden 
uitgewerkt. 
 
Bij operationele doelstelling 3.4: Het opsplitsen in meerdere leeszalen met telkens een 
andere invulling lijkt ons niet efficiënt. Waarom niet streven naar één ankerpunt voor de 
gespecialiseerde museumbibliotheken? Ook naar permanentie en openingsuren moet dit 
ongetwijfeld voordelen bieden. Op termijn zou er - zie ook de visie die in de tekst zelf 
geformuleerd wordt - gestreefd moeten worden naar een gezamenlijke ontsluiting met andere 
relevante gespecialiseerde bibliotheken en documentatiecentra (bv. KOKW, Bibliotheca 
Wasiana, ...). 
 
Bij operationele doelstelling 4.2: Een algemene visie op het tentoonstellingsbeleid van de stad 
dient inderdaad dringend te worden uitgewerkt.  
 
Bij operationele doelstelling 4.5: Akkoord, zie onze eerdere opmerking over relevante 
openingsuren.  
 
Bij operationele doelstelling 4.9: De museumshop zou ook in het bredere kader van 
stadpromotie een rol moeten spelen.  
 
Bij operationale doelstelling 5.4: Het nu reeds formuleren van de finaliteit van het interieur 
van het Huis Janssens lijkt ons veel te vroeg gezien het tijdskader van deze beleidsnota en 
is daarenboven stof tot (veel) verdere discussie. Graag herformuleren in het kader van de 
buitenrestauratie.  
 
Bij operationele doelstelling 6.3:  
- Té gedetailleerde functieprofielen houden een risico in op interne verzuiling en verminderde 
flexibiliteit van het personeel. Functiebeschrijvingen zijn immers bindend. 
 
- Het inzetten van vrijwilligers is de goedkoopste formule om 'goedkoper' te kunnen werken. 
Het vrijwilligersstatuut biedt mogelijkheden om vrijwilligers nog meer in te zetten bv. als 
hulpsuppoost, voor de uitbating van een foyer, als avondconciërge bij activiteiten of zelfs voor 
restauratie, inventarisatie of digitalisering. 
 
Bij operationale doelstelling 6.6: De tekst geeft de indruk dat de samenwerking met het 
stadsbestuur en de andere diensten enkel op logistiek vlak noodzakelijk is maar niet in 
inhoudelijke planning.  
 
Bij operationale doelstelling 6.9: Bij het oprichten van de museumadviesraad vragen we dat 
het model van de andere adviescommissies van de stedelijke instellingen wordt gevolgd 
conform het cultuurpact waarbij in de schoot van de cultuurraad de relevante partners uit het 
middenveld worden aangeduid.  
 
Namens de  cultuurraad, 
De voorzitter,    De secretaris, 
 
Raf Smet.    Dirk Vergult. 
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7.8. Goedkeuring van het Museumbeleidsplan 2009-2014 door het college 
van Burgemeester en Schepenen van de Stad Sint-Niklaas 
 
Het college van Burgemeester en Schepenen van de stad Sint-Niklaas keurt in zitting van maaandag 9 
november 2009 het Museumbeleidsplan 2009-2014 goed: 
 
 

STEDELIJKE MUSEA: Indienen beleidsplan met het oog op erkenning als 
regionaal museum: 
 
Na de renovatie van SteM Zwijgershoek konden de stedelijke musea begin 2009 een aanvraag indienen 
tot het verkrijgen van een kwaliteitslabel als collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie. Het 
dossier werd tijdig ingediend en op 11 mei 2009 kreeg het museum bezoek van de zgn. 
visitatiecommissie, die de bevoegde minister terzake moet adviseren. 
Tot op vandaag ontving het stadsbestuur geen officiële bevestiging dat het label ‘Erkend Museum’ 
wordt toegekend, maar bij een recent contact met het kabinet van de minister van Cultuur werd 
bevestigd dat het document ‘klaarligt ter ondertekening door de minister’. [kwaliteitslabel toegekend op 
13 november; WB 26/11/2009] 
Het label ‘Erkend Museum’ is gekoppeld aan subsidiëring. Om werkingssubsidies te verkrijgen moet het 
museum op basis van een actieplan aantonen dat voldaan is aan een aantal criteria. De musea streven 
naar een erkenning op het regionale niveau (subsidie = 125.000 EUR per jaar vanaf 01/01/2010). De 
belangrijkste criteria waarop het dossier beoordeeld wordt, zijn: 

1) het opnemen van een rol in het provinciale depotbeleid (bijv. ter beschikking stellen van 
depotruimte aan erfgoedactoren uit de regio i.c. ADW en KOKW, actieve participatie aan 
MovE=de digitale inventaris van museumobjecten in Oost-Vlaanderen) 

2) het versterken van de regionale functie en de regionale uitstraling van het museum (bijv. een 
regionaal publieksbereik nastreven; netwerking met onderwijs, met cultuur- en erfgoedactoren 
in de regio) 

3) de sociale functie van het museum versterken (bijv. aandacht voor integrale toegankelijkheid, 
doelgroepenwerking en participatie) 

4) het ter beschikking stellen van eigen expertise voor het bredere cultureel-erfgoedveld (bijv. 
adviesverlening op het vlak van behoud en beheer, registratie enz. aan erfgoedactoren uit de 
regio) 

5) aandacht voor immaterieel erfgoed (bijv. mondelinge geschiedenis). 
 
De aanvraag moet jaarlijks uiterlijk 1 december schriftelijk worden ingediend bij de deputatie van de 
provincie Oost-Vlaanderen (in 2009 : beleidsplan, de volgende jaren : actieplan). De deputatie beslist 
over de aanvraag op advies van de provinciale adviescommissie voor cultuur. 
Het beleidsplan werd voorbereid door de museumstaf o.l.v. de conservator en werd voor advies 
overgemaakt aan de diverse ter zake bevoegde adviesorganen. 
 
Besluit 
Het college keurt het beleidsplan van de stedelijke musea met het oog op subsidiëring 
vanaf 2010 goed en legt het voor aan de gemeenteraad in zitting van 27 november 2009. 
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7.9. Goedkeuring van het Museumbeleidsplan 2009-2014 door de 
gemeenteraad van de Stad Sint-Niklaas 
 
 
De gemeenteraad van de stad Sint-Niklaas keurt in zitting van 27 november 2009 het 
Museumbeleidsplan 2009-2014 goed. 
Officiële notulering volgt. 
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Dit beleidsplan 2009-2014 werd opgesteld voor de: 
 
Stedelijke Musea Sint-Niklaas 
Zwijgershoek 14 
9100 Sint-Niklaas 
Tel 03/ 760 37 50 
Fax 03/ 760 37 60 
Stedelijke.musea@sint-niklaas.be 
http://musea.sint-niklaas.be 
 
 
 
Redactie beleidsplan afgesloten in november 2009 
Redactie: Ward Bohé, Greet Polfliet, Els Baetens, Miet Deckers, Goeleke De Wit, Lu Boeykens, Walter 
Vermeulen 
Tekstcorrecties: Marleen Foré 
Fotografie cover: het publiek depot van SteM Zwijgershoek (foto:Stefaan Van Hul) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verantwoordelijke uitgever: Lieve Van Daele, schepen van cultuur, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas 


