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Stedelijke Musea Sint-Niklaas 

Jaarverslag 2011 

 
 
In 2011 werkten de Stedelijke Musea Sint-Niklaas rond volgende items: 

- het Exlibriscentrum met een herinrichting van depot- en exporuimte en de Grafiekbiënnale 
2011 met Internationale Exlibris- en klleingrafiekwedstrijd 

- wetenschappelijk onderzoek in voorbereiding van de tentoonstelling Mercator Digitaal 
- educatieve aanpassingen en ontwikkelingen in het SteM 
- de implementatie van het jaarprogramma 2011 met tal van doelgroepgerichte activiteiten 

Voor Mercator Digitaal werd een substantiële projectsubsidie (fase 1) in de wacht gesleept. 
In 2011 bezochten 22.643 cultuurliefhebbers de Stedelijke Musea: een stijging van 3,34% tegenover 
het bezoekersaantal 2010. 
 
 
1. Beschrijving van de werking in 2011 volgens de vier basisfuncties van een museum 
 
 
1.1. Verzamelen 
 
1.1.1. Cartografie (collectie Mercatormuseum) 
 
Het Mercatormuseum bezit een uitgebalanceerde collectie oude en moderne cartografie. Voor het 
museumonderdeel moderne cartografie werd met het oog op de modernisering in 2013 contact 
genomen met het Nationaal Geografisch Instituut om de bestaande bruiklenen te herzien. 
De terugkeer van de bruikleen van het modelschip Sancta Maria naar het MAS werd voorbereid. 
 
 
1.1.2. Stedelijk Kunstpatrimonium (collectie schilderkunst en grafiek) 
 
Er werden in hoofdzaak grafisch werken en enkele kunstwerken van regionale schilders aangekocht.  
De collecties werden verrijkt met de aankopen van: 

- ‘Waterpolo’, een grafisch werk in digitale techniek van Emiel Hoorne 
- een bibliofiele portfolio ‘Mens-landschap / Landschaft-Mensch’ bij de vzw Litergra 
- een kunstmap met 10 collages van Jacques Charlier 
- een schilderij ‘Buitendoening’ van Jos De Mey 
- een schilderij ‘Portret van Leo De Mey’ van Jos De Mey 
- een schilderij ‘Winters Landschap’ van Alfons Proost 
- de kunstmap van Kunst in de Stad 

 
De bruikleenadministratie omvatte volgende items: 

1. bruikleen van de schilderijen ‘Kleuter op het balkon’ van Henri Evenepoel en ‘Het gebed 
der ootmoedigen’ van Eugène Laermans voor de tentoonstelling ‘Gevaarlijk jong’ in het 
Guislainmuseum Gent: 1 oktober 2011 – 20 mei 2012. 

2. voorbereiding bruikleen van de werken ‘Zelfportret’ en ‘Portret van de schilder Simon 
Bussy’ van Henry Evenepoel voor de tentoonstelling ‘Matisse & Co …’ van  het Museum 
Clemens Sels, te Neuss (Duitsland): 12 september 2012 – 13 januari 2013 

3. bruikleen van werken voor de Expo Snoek ‘Mensen komt kijken, ik leef’ in de 
stadsbibliotheek Sint-Niklaas: 19 oktober – 6 november 2011 

4. diverse bruiklenen voor de eigen productie Nelly Degouy: 26 juni – 11 december 
 
De bruikleenadministratie bestaat uit: administratie (opmaak dossier, bruikleencontracten, 
briefwisseling, opmaak collegenota’s), onthaal en rondleiding bruikleennemers (prospectie), opsturen 
en opzoeken van foto’s, controle fiches, opzoeken verzekeringswaarden, inpakken, uitpakken, fysieke 
voorbereiding werken (bvb afstoffen, vervangen etiket, uitkaderen), voorbereiding transport, 
 
De musea ontvingen van de heer Gyselinck de schenking van twee beeldhouwwerken: een kop in 
marmer van A. Nahon , een paar handen van Nic Lahaye en een schilderij van J. Van de Velde. 
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Om in het kader van het aankoopbeleid een beter inzicht te verkrijgen in de vraagprijzen, wordt het 
expertenabonnement op de website artprice.com (met alle veilingprijzen van beeldende kunst 
wereldwijd) verlengd. 
 
1.1.3. Collectie mens en lichaam 
 
De verzameling bestaat uit gebruiksvoorwerpen die te maken hebben met het beroep van de kapper 
en met de verzorging van het lichaam en heel wat illustratie– en documentatiemateriaal. 
 
In 2011 werden opnieuw een tiental schenkingen aanvaard. 

- een scheermes in houder ‘Eagle Razor’ 
- 2 doosjes stijfsel Remy 
- 2 oude brillen 
- 3 ingebonden tijdschriften ‘La femme chez elle’ 
- een verpakking vitamine zenith 
- een scheermes met houder 
- 3 scheerapparaten 
- 1 toiletset in etui 
- een krulspeldenetui j 50 
- een elektrische kam 
- 19 voorwerpen lichaamsverzorging varia 
- een wasbord 
- pillendoosjes 

 
 
 
1.1.4. Collectie Internationaal Exlibriscentrum 
 
Het Internationaal Exlibriscentrum is opgericht in 1975, mede onder stimulans van Gerard Gaudaen. 
De collectie bevat ca. 160.000 exlibris met daarnaast nog een kleine bibliotheek, een archief en 
drukmateriaal. 
 
Het Internationaal Exlibriscentrum verwierf 790 exlibrissen van 364 deelnemers uit 48 landen die 
werden ingezonden voor de Internationale Exlibriswedstrijd van 2011 (sluitingsdatum 1 november 
2010).  
 
De 18de Internationale Exlibris- en kleingrafiekwedstrijd van de stad Sint-Niklaas vertoont een aantal 
vermeldenswaardige trends: 
Trend 1: Het internationaal karakter van de wedstrijd houdt stand.  

We ontvingen inzendingen uit maar liefst 48 landen wereldwijd. Het aandeel van de Europese landen 
(73%) neemt opnieuw toe in vergelijking met de wedstrijd van 2009 (63%). Binnen Europa stellen we 
een grote toename van inzendingen vast uit Centraal en Oost-Europa (34% van het totaal in 2011 
tegenover slechts 25% van het totaal in 2009). Het aantal inzendingen uit ons land is gehalveerd van 
64 in 2009 naar 36 in 2011. 
Buiten Europa blijven vooral Azië (15,5%) en Zuid-Amerika (7%) sterk.  
Uit Denemarken, Ierland, Cyprus, Indië, Nicaragua, Thailand en Nieuw-Zeeland viel voor het eerst een 
inzending in de bus. 
Trend 2: Het opzet om de wedstrijd uit te breiden met kleingrafiek slaat aan. 

In 2009 waren naast exlibris ook kleine prenten toegelaten. Tachtig % van de inzendingen waren toen 
nog exlibris. 
Vandaag trekt deze verschuiving zich verder door. Nog slechts 66% van de inzendingen valt binnen de 
categorie exlibris. We ontvingen 34% gelegenheidsprenten, boekillustraties of gewoon kleingrafiek. 
Meer en meer beeldende kunstenaars uit andere disciplines dan grafiek vinden hun weg naar onze 
wedstrijd. 
Trend 3: Klassieke technieken als diep- en hoogdruk dringen de digitale beeldverwerking 

als hoofdtechniek terug. 

Back to basics, terug naar de klassieke diepdrukken (ets, aquatint, mezzotint,…): 43% en de 
traditionele hoogdrukken (houtgravures, linosneden,…): 25%. Het grote aantal inzendingen uit 
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Centraal en Oost-Europa (vooral diepdrukken: etsen) en het Verre Oosten (vooral hoogdrukken: 
houtgravures) doet de balans omslaan. 
Trend 4: Slechts de (kleine) helft van het aantal deelnemers richt zijn inzending op het 

opgelegde thema. 
Op 31 % van de inzendingen is een groep feestvierders te zien: aan de feestdis, dansend, 
musicerend,… 
Negen % grijpt terug naar het carnavalsthema (maskers, verkleedpartijen). En de obligate 9% van de 
inzendingen heeft betrekking tot de universele thema’s lust, verleiding, erotiek en zonde. Een goede 
3% laat het vuurwerk knallen.  
 
De wedstrijdjury 2011 heeft dan ook op basis van deze vaststelling beslist om voor de wedstrijd 2013 
aan de vervaardigers een vrije keuze van thema te laten. 
De jury stelt het volgende palmares voor (scans van de winnende exlibris in dossier stadssecretaris):  
 
- Prijs van de stad Sint-Niklaas voor beste exlibris – Prijs FISAE: 1.250 EUR 
NOZDRIN Yuriy, ° 1949-05-22, Pushechnaya Str. 7/5, 31  103031  Moscow, Rusland 
(EC.2010.21.105.1)  
- Prijs van de stad Sint-Niklaas voor hoogdruk: 1.250 EUR 
KUZNETSOVA Natalya, ° 1978-06-03, Ul. Yernich 30-112  622002  Nizhny Tagil, Rusland 
(EC.2010.21.172.3) 
- Prijs van de stad Sint-Niklaas voor diepdruk: 1.250 EUR 
HLINKA Miroslav, ° 1980-01-30, Raisova 1044  530 02  Pardubice, Tsjechië (EC.2010.21.69.2) 
- Prijs van de stad Sint-Niklaas voor digitale technieken: 
PAVLOVA Galina, ° 1962-02-20, Str. Asenova Krepost 10  1505  Sofia, Bulgarije  
(EC. 2010.21.22.3) 
- Prijs Victor Stuyvaert: 750 EUR 
CHEN Xiao Feng, ° 1984-10-15, Chang Giang East rd. N° 257  510260  Guang Zhou Guang Dong, 
China (EC.2010.21.183.1) 
 
Volgende twee prijzen worden ter beschikking gesteld door Graphia, de vereniging van 
exlibrisverzamelaars: 
- Prijs Graphia:  
JIRSCH Axel C. A., ° 1951-12-29, Lüneburger Strasse 26  06366  Köthen, Duitsland 
(EC.2010.21.224.1) 
- Prijs Leo Winkeler: 
GOJOWY Piotr, ° 1959-07-29, ul. Traugutta 9/19  85-122  Bydgoszcz, Polen (EC.2010.21.59.3) 
 
Volgende inzendingen krijgen een eervolle vermelding van de jury. Hieraan is geen geldprijs 
verbonden. Een van deze inzendingen komt evenwel in aanmerking voor de Prijs van de 
Vriendenkring der Oud-Atheneumstudenten, als die toch nog zou worden uitgereikt. 
- Eervolle vermelding hoogdruk: 
CYWICKI Lukasz Milosz, ° 1975-06-20, ul. Cwiklinskiej 2/211  35-601  Rzeszols, Polen 
(EC.2010.21.134.2) 
- Eervolle vermelding diepdruk: 
VAN DER HEIJDEN Bea, ° 1963-01-16, Simon Stevinweg 37  1401 TB  Bussum, Nederland 
(EC.2010.21.228.2) 
- Eervolle vermelding digitale technieken: 
WIMER Sandra, ° 1951-11-11, 8 Nathaniel Blvd., Delmar N Y, Verenigde Staten (EC.2010.21.225.1) 
 
 
Aan kunstenaar Emiel Hoorne werd opdracht gegeven tot het ontwerpen van de Nieuwjaarskaart 2012 
van het exlibriscentrum.  
 
In 2011 zijn voor de afdeling Internationaal Exlibriscentrum 164 nieuwe verwervingen ingeschreven 
afkomstig van schenkingen. 
 
1.1.5. Collectie brei-atelier 
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De vzw Breimuseum is opgericht in 1991 met als doel het industrieel erfgoed van de breisector van de 
stad Sint-Niklaas te bewaren.  
Het merendeel van deze collectie bestaat uit nog werkende machines (een veertigtal), van ca. 1910 
tot 1995, een textiellabo en een confectieatelier. 
 
Aankoop van 10 historische fabrieksaandelen van breifabrieken op veiling; 1 nachtmuts en 2 paar 
gebreide kousen op veiling (19de eeuw) 
 
Schenkingen: 

- een garnituurbreimachine FN Reepex  
- Personeelsregisters Fa Bogaerts  
- een huishoudbreimachine 
- een snijtafel 
- een strijktafel 
- een naaimachine LADA 
- een toestel voor het opdraaien van linten 
- 2 gebreide kledingstukken (historisch) 
- 2 paar gebreide handschoenen 
 

Bruikleen van  een breimachine voor de tentoonstelling ‘ONTRAFEL. Tricot in de Mode’ voor het 
Modemuseum (Momu) Antwerpen:  16 maart 2011 - 14 augustus 2011 

 
 

1.1.6. Collectie Boudelo (archeologica) 
 
De verzameling Boudelo is een afgesloten collectie waarin niet meer verzameld of uitgebreid wordt. 
 
 
1.1.7. Varia (volkskunde) 
 
In dit geval is niet echt sprake van een coherente collectie maar eerder van sporadische schenkingen 
doorheen de 20ste eeuw.  
Deze zwevende collectie heeft geen prioriteit.  
 
 
1.2. Behouden en beheren 
 

1. Collectie ‘glas’ van Boudelo (gestart in 2010): alle glasfragmenten werdenuitgepakt uit 
oude, zure en slechte verpakkingen, gefotografeerd en opnieuw verpakt in betere dozen. 
Er werd een dossier opgemaakt.  

2. Grafiekcollectie: voor alle prenten werden zuurvrije ondergronden gesneden met een 
laagje zuurvrij zijdepapier dat op de achterkant van de ondergrond is bevestigd met pritt 
of zuurvrije tape. De collectie is nog niet volledig afgewerkt.  

3. Opruimen kelder Salons voor Schone Kunsten: alle papieren voorwerpen werden uit de 
kelder gehaald,  uitgekader (wegens slechte toestand), zure ondergronden en tape 
verwijderd, afgestoft met penseel of stofzuigen met museumstofzuiger, gompoeder 
aangebracht waar mogelijk, ingepakt in zuurvrije materialen.  

4. Het gesloten depot werd grondig opgeruimd 
5. De humbugs werden leeggemaakt, de data opgeslagen voor verdere analyse en de 

toestellen werden verplaatst. 
6. Restauraties: dossiers werden voorbereid en afgehandeld; er werd een plaatsbezoek 

gebracht met restauratoren, …   
Volgende objecten werden gerestaureerd: 

- een reeks tekeningen van Evenepoel 
- een schilderij van A. Proost 
7. Voorbereiding restauraties 2012 
- opstellen van het conditierapport van L. Vanderbiest van 2 werken van Henri Evenepoel 
- voorbereiden van het dossier Roodhorst ivm wassen bustes 
- screeningvan schilderijen in de Trouwzaal stadhuis (ivm toekomstige schilderwerken) 
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8. Varia: regelmatig stofzuigen van schilderijen in de collectie 
 
 
In het Internationaal Exlibriscentrum werden nieuwe verwervingen en losgekomen of beschadigde 
montages uit de collectie op zuurvrij museumkarton gemonteerd.  
De objecten, uit de collectie opgediept voor tentoonstellingen of bruikleen, krijgen een zuurvrije 
montage vooraleer ze terug in de collectie geklasseerd worden. 
Boeken of tijdschriften met een poreuze of fragiele kaft krijgen een doorzichtige beschermhoes van 
zuurvrij zijdepapier. 
Twaalf extra legborden voor de collectierekken werden aangekocht. 
 
De hoogdrukpers van Gerard Gaudaen werd gerestaureerd door de heer Julien Suy, dit in functie van 
een plechtige inhuldiging op 22 januari 2012. 
 
Tijdens het evenement Huis van de Sint (12 november – 6 december: 22.000 bezoekers) werd de 
gelijkvloerse verdieping van de Salons voor Schone Kunsten opnieuw geïntegreerd in het 
Sinterklaasverhaal. Bezoekers, jong en oud, konden kennismaken met de collectie schilderkunst 19de – 
20e eeuw. 
Volgende maatregelen werden genomen ter conservering en beveiliging van de kunstcollectie: 

- De plaatsing van 80 m stijlvolle messing palen en touwen als fysieke barrière voor de collectie 
- De inzet van een externe bewakingsfirma tijdens de drukke weekends voor de beveiliging van 

de collectie 
- Verzekering tegen alle risico’s van de collectie tijdens de looptijd van het evenement 

 
Voor de Opendeurdag in het Huis Janssens en aansluitend het Mercatormuseum (20 februari 2011) 
werden ook barrièrebeveiligingen voorzien. 
 
Vrijwilligers in het brei-atelier die werden ingezet voor behoud en beheer: Noë Vercauteren en Hugo 
Lybeert (onderhoud en op punt stellen van kousenbreimachines), Christa Vyt (grondstoffenbeheer), 
Michel Bruwiere (onderhoud en programmatie vlakbreimachines). 
Twee nieuwe vrijwilligers gingen in 2011 aan de slag: Paul Van Marcke (restauratie Bann machine en 
Schmidt machine), Greta De Jonghe (werken op kousenlinkmachine) en Dirk Hulstaert (restauratie 
Cotton machine voor Dag van den Brei 2012)  
 
 
 
 
1.3. Wetenschappelijk onderzoek 
 
De museumbibliotheek werd verrijkt door de aankoop van enkele naslagwerken en monografieën 
aansluitend bij een museumcollectie of in verband met museumbeheer. Nieuwe publicaties werden 
toegevoegd door schenking door andere museuminstellingen in het kader van publicatieruil. Alle 
aanwinsten werden geregistreerd via het programma Adlib Bibliotheek Plus. Verder is er de 
regelmatige verwerving van boeken en tijdschriften voor het Internationaal Exlibriscentrum via 
schenkingen, abonnementen, ruil en aankopen. Zo is er de schenking van 52 ex. van Bladen van de 
grafiek door Dany Smet van WVC Antwerpen. 
 
 
De musea verlengden in 2011 onder meer volgende abonnementen op tijdschriften en 
lidmaatschappen van verenigingen: 

- Association Française pour la Connaissance de l’Ex-Libris 
- Contemporary International Ex-Librisartists 
- Deutsche Exlibris-Gesellshaft 
- De veilingcatalogi van Veilinghuis De Vuyst 
- Familiares de Dunis vzw 
- Gids Kunst in Vlaanderen 
- Oesterreichisches Exlibris-Gesellshaft 
- Schweizerischer Ex Libris Club 
- The Bookplate Society 
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- Tijdschrift Exlibriswereld 
- Umdruk: Zeitschrift für Druckgraphic und visuelle Kultur 
- Vaktijdschrift Textiel Plus 
- Vlaamse Museumvereniging  
- VLA Krant –Vereniging Leraars Aardrijkskunde 

 
Registratie: 

 
863 nieuwe fiches ingevoerd in Adlib. Daarbij zijn er nog 19 nieuwe fiches van objecten van de KOKW 
ingevoerd. Daarnaast ook nog 155 nieuwe fiches ingevoerd van de kunstenaar N. Degouy voor het 
Exlibriscentrum. Dat maakt de eindstand op: 1.037 nieuwe records. 

 
In totaal zijn er 11.221 wijzigingen aangebracht in Adlib, waarvan 3.208 wijzigingen in de collectie van 
de KOKW. Dit ging voornamelijk om het veld collectie, afdeling, standplaats, iconografie en de invoer 
van nieuwe digitale beelden. Ook het verbeteren van fouten is hierbij inbegrepen. 

 
De nieuwe ingevoerde fiches zijn vnl.: 

 
1. Nieuwe binnengekomen voorwerpen (schenking en aankoop) 
2. Registratie van foto’s en papieren voorwerpen uit de kelder van de Salons . De foto’s die 

fysiek in een collage zaten, werden apart ingepakt maar met behulp van Photoshop werd 
de originele setting nagemaakt. Ook de originele afmetingen van de dragers werden 
opgeschreven alvorens ze te vernietigen wegens zeer slechte toestand. 

3. Registratie van voorwerpen van de collectie ‘mens en lichaam’ die nog niet waren 
ingevoerd  

4. Registratie van de collectie van De Block (104 voorwerpen) 
5. Registratie van de exlibrissen van N. Degouy (155 voorwerpen) 
6. Er is begonnen met de registratie van kleding van de afdeling Breimuseum (20 

voorwerpen) 
Het gaat hier telkens om een uitgebreide registratie, waarbij ook het eventuele uitpakken en 
inpakken, afstoffen, fotograferen en documenteren moet inbegrepen worden in de tijd. 
 
De gewijzigde fiches: 
- Een belangrijke wijziging is doorgevoerd in het veld ‘collectie’ en ‘afdeling’.  
- Er werd begonnen aan de volledige uitgebreide registratie van de collectie grafiek. 

Daarnaast worden alle prenten op een zuurvrije ondergrond gemonteerd met zuurvrij 
papier  

 
 
In de databank objecten werden er in 2011 (los van de collectie Degouy) 617 nieuwe records 
aangemaakt voor het Internationaal Exlibriscentrum. Daarnaast worden records regelmatig aangevuld, 
gecorrigeerd of aangepast. Er is de invoer van de kunstenaarsgegevens, de databank met de 
motieven (vertalingen uit Icon-class). 
 
Voor de Internationale Exlibris- en kleingrafiekwedstrijd 2011 werd er een compacte catalogus met de 
titel ‘Feest’ op A6-formaat uitgegeven. Naast een wetenschappelijke inleiding bevat de catalogus ook 
de afbeelding van 100 voor de tentoonstelling geselecteerde werken, de lijst van alle inzendingen, en 
een vaak geconsulteerde lijst met contactgegevens van deelnemende kunstenaars.  
 
Ere-conservator Tony Oost voerde wetenschappelijk onderzoek en prospectie voor de tentoonstelling 
over grafica Nelly Degouy (juni – december 2011). Dit werk mondde uit in de uitgave van een 
uitgebreide tentoonstellingscatalogus. 
 
Renaat Bruelemans werkte als vrijwilliger verder aan de inventarisatie van de wisselstukken (naalden) 
en het archief van het brei-atelier. 
 
 
Het wetenschappelijk onderzoek in voorbereiding van de tentoonstelling Mercator Digitaal (maart – 
augustus 2012) werd verder gezet.  
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De projectpartner Universiteit Gent Vakgroep Geografie finaliseerde de digitalisering van 2 globes en 3 
atlassen uit het Mercatormuseum: 
 
Uitgave facsimile Mercator-Hondius-atlas: Overeenkomst met Uitgeverij Davidsfonds: 
Bij de tentoonstelling ‘Mercator digitaal’ die het stedelijk museum organiseert in 2012 is geen 
begeleidende catalogus voorzien, omdat de inhoud van de tentoonstelling vooral gebruik maakt van 
digitale en multimedia-toepassingen. 
De begeleidende werkgroep waarin o.a. de UGent zitting heeft adviseerde om toch een publicatie te 
voorzien onder de vorm van reproductie van kaarten.  
De uitgeverij Davidsfonds brengt een facsimile van een volledige atlas op de markt. De keuze viel op 
de ingekleurde Mercator-Hondius atlas van 1607, een van de twee atlassen die in stadsbezit is die in 
het Mercatormuseum zijn tentoongesteld. De atlas bevat 149 kaarten en telt in totaal 391 bladzijden. 
De facsimile wordt aangevuld met enkele bladzijden informatie geschreven door museumadviseur 
Greet Polfliet, maar de reproducties van de gekleurde kaarten op ware grootte vormen de 
belangrijkste reden waarom belangstellenden dit boek zullen kopen (afmetingen boek 33 x 47 cm). 
Het Davidsfonds staat in voor de volledige financiering van het project en voor het risico. Het 
promotiebudget dat hiervoor wordt uitgetrokken bedraagt 30.000 EUR. 
De uitgeverij voorziet een eerste oplage van 5.000 ex. en zal de volledige promotie- en 
verkoopscampagne voor haar rekening nemen. Intekenen zal kunnen vanaf begin janurai 2012 tot 1 
maart tegen de prijs van 110 EUR. De handelsprijs bedraagt 140 EUR.  
 
Museumadviseur Greet Polfliet en deskundige Publiekswerking Harry Van Royen zijn de auteurs van 
het themanummer over Gerard Mercator van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen (40p). Deze editie 
verschijnt in februari 2012 en een overdruk wordt verkocht als publicatie bij de tentoonstelling 
Mercator Digitaal. 
 
In de loop van 2011 verzorgden stafleden van de musea de research en de scenario’s voor de kiosken 
‘aardglobe’, ‘hemelglobe’ en ‘de cartografische connectie (15 historische figuren)’ van Mercator 
Digitaal. De research en scenario’s voor de kiosken ‘koers volgen’ en ‘Kaart van Vlaanderen’ werden 
verzorgd door de Universiteit Gent Vakgroep Geografie. Naast de scenario’s werden ook de 
zaalteksten en objectidentificaties voor de tentoonstelling geproduceerd. 
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1.4. Publiekswerking 
 
1.4.1. Bezoekcijfer 2011 van de Stedelijke Musea  
 

SMSN                 individueel individueel 

2011 Salons 
% 
Salons Mercator 

% 
Mercator SteM 

% 
SteM Totaal 

% 
Totaal jaarprogramma 

vaste 
collectie 

gratis 3.795 75,48 4.639 75,88 8.760 76,17 17.194 75,94     

betalend 1.233 24,52 1.475 24,12 2.741 23,83 5.449 24,06     

individueel 2.461 48,95 4.206 68,79 7.309 63,55 13.976 61,72 12.174  1.802 

groep 812 16,15 814 13,31 1.484 12,90 3.110 13,73  87,11%  12,90% 

school 1.755 34,90 1.094 17,89 2.708 23,55 5.557 24,54     

totaal 5.028 100,00 6.114 100,00 11.501 100,00 22.643 100,00     

                      

2010 Salons 
% 
Salons Mercator 

% 
Mercator SteM 

% 
SteM Totaal 

% 
Totaal jaarprogramma 

vaste 
collectie 

gratis 5.496 74,44 1.655 51,11 8.537 75,61 15.688 71,60     

betalend 1.887 25,56 1.583 48,89 2.754 24,39 6.224 28,40     

individueel 4.443 60,18 1.599 49,38 7.124 63,09 13.166 60,09 9.761 3.405 

groep 1.236 16,74 619 19,12 1.222 10,82 3.077 14,04 74,14% 25,86% 

school 1.704 23,08 1.020 31,50 2.945 26,08 5.669 25,87     

totaal 7.383 33,69 3.238 14,78 11.291 51,53 21.912 100,00     

                      

                      

SMSN  Salons   Mercator   SteM 
% 
SteM Totaal 

% 
Totaal     

                      
SMSN 2011 
/ 2010 -2.355   2.876   210   731       

% 68,10   188,82   101,86   103,34       
 
 
1.4.2. Bezoekers: De voornaamste vaststellingen 
 

- 731 bezoekers meer is een stijging van 3,34% tegenover 2010 
- Vooral het Mercatormuseum gaat er op vooruit: (+88%). Dit heeft in hoofdzaak te maken met 

de organisatie van de Opendeurdag in het Huis Janssens met traject door de Mercatorcollectie 
op 20 februari (goed voor +/-2.900 bezoekers).  

- De Salons voor Schone Kunsten gaan er in 2010 flink op achteruit: dit heeft te maken met de 
organisatie van slechts één tentoonstelling Artistieke Ontmoetingen (Julien Schoenaerts: 643 
bezoekers) In 2009 zorgden de publiekstrekkers Je suis dada, Beelden Verbeelden.  en het 
project Coup de Ville voor een gunstig cijfer in de Salons. In de drukke voorbereiding van het 
Mercatorjaar 2012 was het logistiek en financieel niet mogelijk om in 2011 meer 
tentoonstellingen op te zetten.  

- Het SteM blijft een goede vaste waarde met 11.500 bezoekers. 
- 254 personen bezochten het Internationaal Exlibriscentrum en raadpleegden er werken uit de 

coleectie of de bibliotheek. 
- Het individueel bezoek (deelname aan activiteiten uit het jaarprogramma 2011) neemt verder 

toe tot een flinke 87%; het gewoon individueel bezoek aan de vaste collecties daalt tot een 
kleine 13% van het totaal individueel bezoek. 

- 76% van de bezoekers betaalt geen toegangsgeld: dit heeft vooral te maken met gratis 
evenementen: Erfgoeddag, Open Monumentendag, Opendeur Huis Janssens, Terrasjesdagen, 
… Ook de succesvolle Opdonder4 activiteiten worden gratis aangeboden. Leerlingen van 
scholen uit Sint-Niklaas krijgen eveneens gratis toegang, evenals de leden van Kunst in de 
Stad, vzw Breimuseum en de KOKW als houders van een gratis museumkaart.  



 10

- Het individueel bezoek stijgt met +/- 2%, terwijl het groeps- en schoolbezoek relatief lichtjes 
afneemt. Het schoolbezoek gaat er in absolute aantallen wel op vooruit. Vooral de Salons met 
het educatief kunstenaanbod blijven populair bij het onderwijs. 

 
1.4.3. Jaarprogramma 2011: deelname aan activiteiten 
 
Tentoonstellingen: 5.371 bezoekers 

- Zo 27 februari – zo 27 maart: Artistieke ontmoetingen: grafiek van Julien Schoenaerts, Omar 
Van Meervelde en Robert Wuytack. 643 bezoekers.  
- Zo 6 maart – zo 27 maart: Heilige Boontjes. 838 bezoekers.  
- Za 9 april – zo 26 juni: 25ste Grafiekbiënnale Sint-Niklaas. 120 topwerken uit de Design 
Vlaanderen collectie en het beste uit de internationale exlibriswedstrijd 2011. 671 bezoekers. 
- Vr 22 april – zo 1 mei : Thuiswerk in België. 306 bezoekers. 
- Zo 26 juni – zo 11 december: Nelly Degouy 1910 – 1980. 410 bezoekers. 
- Do 1 september – zo 6 november: Dubbeltentoonstelling over cartografie: Het Land van Waas 
in oude kaarten. & België in kaart: de evolutie van het landschap in drie eeuwen cartografie. 
2.503 bezoekers. 

Evenementen: 5.531 bezoekers 
- Zo 6 februari 14 – 17u: Dag van den brei.  504 bezoekers. 
- Zo 20 februari 11 – 17u: Opendeur Huis Janssens. 2.293 bezoekers. 
- Zo 1 mei 10 – 18u: Erfgoeddag ‘Armoe troef’. 204 bezoekers. 
- Za 7 en zo 8 mei 11 – 17u: Muziek in het Museum. 1.159 bezoekers. 
- Do 16 – zo 26 juni Vlaamse Tec-Stielweek. 60 bezoekers. 
- Za 20 en zo 21 augustus: Re-enactmentweekend. 210 bezoekers in de musea; 960 bezoekers 

in het park. 
- Za 27 augustus 14 – 01.30 u: Derde Nacht van de Musea. 1.101 bezoekers. 
-  

Lezingen: 520 deelnemers 
- Di 22 februari 20u: Mercatorlezing ‘Genade genade’. 120 deelnemers. 
- Zo 13 maart 11.15u: ‘vergeten groenten en fruit’. 60 deelnemers. 
- Zo 10 april 11.15u: Lezing met demonstraties over ‘Papier conserveren’ . 45 deelnemers 
- Di 26 april 20 u: Mercatorlezing ‘Stad in beeld’ . 58 deelnemers 
- Zo 15 mei 11.15u: ‘Willem die Madocke maecte.’ 27 deelnemers 
- Di 27 september 20u: ‘Het Land van Waas in oude kaarten’. 33 deelnemers 
- Do 13 oktober 20u: Lezing in het kader van de tweede Ladiesnight in het museum: ‘Mode met 
recyclagemateriaal’ . 105 deelnemers 
- Zo 9 oktober 11.15u: ‘Hof van plaisantie’ 39 deelnemers 
- Do 17 november 14.30u: ‘Goesting in Vlaanderen’. 18 deelnemers 

- Zo 11 december 11.15u: ‘de 19de eeuwse kunstcollectie MSK Gent’. 15 deelnemers 
Open museumrondleidingen: 200 deelnemers 

- Zo 30 januari: Salon Nelly (een kapster doet haar verhaal). 21 deelnemers 
- Zo 20 maart: Heilige Boontjes (rondleiding in de lopende tentoonstelling). 26 deelnemers 
- Zo 27 maart: Santé Beauté (rondleiding over lichaamsverzorging van de 18de eeuw tot 

vandaag). 26 deelnemers 
- Zo 15 mei: 25ste Grafiekbiënnale Sint-Niklaas (rondleiding in de Design Vlaanderen collectie). 

33 deelnemers 
- Zo 19 juni : One two tea (over de theeceremonie in de 18de eeuw, gevolgd door een 

theedegustatie). 22 deelnemers 
- Zo 18 september. Het land van Waas in oude kaarten (rondleiding in de lopende tentoonstelling). 
25 deelnemers 

- Zo 23 oktober: Een dienstmeisje vertelt (upstairs downstairs) 30 deelnemers 
- Zo 13 november: Van barbaarse broek tot extravagante hoed (kleding en sieraden van de ijzertijd 

tot de middeleeuwen): 17 deelnemers 
Workshops voor de doelgroep kinderen en volwassenen.: 42 deelnemers 

- Di 8 maart 14u: Koken met kinderen. 16 deelnemers 
- Do 24 maart 19.30 u: Vegetarisch koken. 26 deelnemers  

 
De vriendenvereniging Opdonder4 plant in 2011 acht activiteiten: 510 deelnemers 
Ze vinden plaats op de vierde donderdag van de maand om 20 u in het infopunt van het SteM. 
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Programma:  
1. 27/01: de familie Verstraeten: een historisch geslacht van koorddansers in Sint-Niklaas: 75 
deelnemers 

2. 24/02: de slag bij Waterloo en 198de eeuwse militaria in de collectie: 72 deelnemers 

3. 24/03: een gedicht in de verschillende talen die vandaag in Sint-Niklaas worden gesproken: 61 
deelnemers 

4. 28/04: unieke toneelcreatie over het huilen naar de maan: 64 deelnemers 

5. 26/05: muziek in het museum: 85 deelnemers :  

6. 22/09: cartoonist en graficus Karl Meersman interpreteert museumvoorwerpen: 75 deelnemers 

7. 27/10: Moderne dans door Philippe Van Huffel: 33 deelnemers 

8. 24/11: Hedendaagse muziek met Chris Matthynssens (SAMWD): 45 deelnemers 
 
---------------------------------------------- 
Toppers waren de tentoonstellingen Het Land van Waas in oude kaarten. & België in kaart: de 
evolutie van het landschap in drie eeuwen cartografie. (2.503 bezoekers), Heilige Boontjes. 838 
bezoekers, de evenementen Opendeur Huis Janssens. 2.293 bezoekers en de Derde Nacht van de 
Musea. 1.101 bezoekers.  
Het totale aantal deelnemers aan museumlezingen was 520 = gemiddeld 52 deelnemers / lezing 
(tegenover een gemiddelde van 65 deelnemers / lezing in 2010). 
Acht museumrondleidingen op zondagnamiddag telden in totaal 200 enthousiaste deelnemers. 
(hetzelfde aantal als in 2010). 
 
De activiteiten gericht op doelgroepen slaan aan. Gezinnen met kinderen genoten opnieuw van de re-
enactment met ‘kiddy battle’ van de Ridders van Pendragon. 105 dames namen deel aan Ladies Night 
over mode met recyclagematerialen. 
 
Samenwerken met verenigingen en andere stadsdiensten worden positief geëvalueerd. In 2011 
werden diverse activiteiten georganiseerd samen met de Culturele Centrale Boontje, het Davidsfonds, 
de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, de Archeologische Dienst Waasland, de 
Gezinsbond,  Velt, Graphia, Warp vzw, vzw Breimuseum, de Erfgoedcel Waasland, vzw Breimuseum,… 
Deze vormen van vruchtbare samenwerking vergroten het draagvlak van de musea in de stad en de 
regio. Ook met de beide academies werd op activiteitenvlak samengewerkt. 
 
Drie sponsors verzorgden voor het tweede opeenvolgende jaar de catering na alle lezingen en 
museumrondleidingen (patisserie Jan Reed, Delicatessen Van Poeck en Het Wijnhuis). Door een 
receptie of koffietafel na elke activiteit te organiseren, creëren de musea een levend sociaal netwerk. 
Zo wordt het gemis aan een museumcafetaria gedeeltelijk opgevangen.  
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1.4.4. Individueel bezoek vs. bezoek in groepsverband 
 
62% bezoekt de musea als individu of in gezinsverband. 24% komt als school; 14% als groep. Deze 
verhouding ligt ongeveer hetzelfde als in voorgaande jaren. 
Groepen en scholen worden via specifieke communicatiekanalen benaderd. De Dienst Toerisme van 
de stad Sint-Niklaas leidt veel groepen / verenigingen naar de musea. 
Het individueel bezoek ligt het hoogst in het Mercatormuseum en het SteM.  
De Salons voor Schone Kunsten worden in 2011 in hoge mate door scholen en groepen bezocht. 
Totaal aantal groepen en scholen in 2011: 344 (tegenover 402 in 2010 en 392 in 2009). 
 
 
1.4.5. Vriendenvereniging Opdonder4 
 
De Vriendenvereniging Opdonder4 (met activiteiten op elke vierde donderdag van de maand) 
bevestigde ook in 2011 zijn waarde.  
De activiteiten van de vriendenvereniging Opdonder4 telden 510 bezoekers deelnemers; een 
gemiddelde van 63 deelnemers / activiteit. 
In 2011 gingen er acht museumcafés op donderdag door in het SteM.  
Telkens bracht een genodigde een nieuwe creatie rond een object uit de collectie.  
 
 
1.4.6. Initiatieven naar gezinnen met kinderen 
 
Als partner binnen SteM staat de ADW in voor de ontsluiting van de archeologische verhaallijn Mens 
en materie binnen dit museum. De afgelopen drie jaar werden reeds twee themarondleidingen voor 
groepen en twee workshops voor het onderwijs uitgewerkt. Een initiatief voor gezinnen met jonge 
kinderen ontbrak echter nog.  
 
Krokuskriebels 2012 gaf de aanzet om een actief parcours in de archeologische verhaallijn te 
realiseren. De voorbereiding vod plaats in 2011. Als rode draad werden dieren genomen. Alhoewel ze 
niet onmiddellijk in het oog springen zijn dieren alom vertegenwoordigd in Mens en materie. Honden, 
zwijnen, wolven, leeuwen, olifanten, draken, apen, hanen …, je vindt ze allemaal terug op de 
tijdsvensters, munten, sieraden, huisraad en vloertegels in de archeologische verhaallijn van SteM. 
Het uitgestippelde parcours is dan ook bedoeld als een speur- en ontdekkingstocht voor jong en 
oud doorheen de tijd.  
 
Het parcours voorziet 10 stops met info en opdrachten voor kinderen tussen 7 en 12 jaar oud onder 
begeleiding van hun (groot)ouders. Het gezin wordt tijdens zijn bezoek aan SteM begeleid door 
Arthur, een aapje geïnspireerd op een afbeelding van een laatmiddeleeuws schotelfragment van de 
verdronken nederzetting te Doel. Arthur gidst met behulp van een boekje de gezinnen doorheen de 
10 opdrachten. Stickers met afbeeldingen van Arthur wijzen de plaatsen van de opdrachten aan. Het 
betreft denkoefeningen, teken- en zoekopdrachten, woordspelletjes…. De opdrachten zijn bewust zeer 
divers gehouden zodat er voor iedereen wat wils is. Tevens deelt Arthur in dit boekje nog allerlei 
weetjes met de bezoekers.  
 
Terwijl de instructies in de eerste helft van dit boekje de gezinnen doorheen het parcours leiden, 
onthult de tweede helft de oplossingen van de uit te voeren opdrachten. Tevens bevat deze helft 
voldoende stof om de ontdekkingstocht niet met het bezoek aan SteM te laten eindigen. Arthur 
verrast de lezers thuis nog met verschillende weetjes over de dieren in SteM. Ook een aantal extra 
doe-opdrachten voor thuis zijn er in terug te vinden. 
 
1.4.7. Voorbereiding tentoonstelling Mercator Digitaal 2012 
 
In het kader van het voortraject vonden vergaderingen met de projectpartners Universiteit Gent 
Vakgroep Geografie, Erfgoedcel Waasland en Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van 
Waas plaats. 

Eerste fase 01/02/2011 – 31/12/2011 

Vanaf 01/02/2011 kon met de toegekende subsidie projectfase 1 worden opgestart. 
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1. Beslissingen stadsbestuur Sint-Niklaas als inrichtende macht van de Stedelijke Musea 

- Na positief nieuws over de toekenning van de projectsubsidie keurt het college van 
burgemeester en schepenen in zitting van 14/03/2011 het definitieve tentoonstellingsplan en 
de projectbegroting goed. 

- Op de gemeenteraad van 24/06/2011 wordt beslist om via begrotingswijziging 160.500 EUR 
toe te voegen aan de museumbegroting 2011 in functie van de aanbestedingen voor Mercator 
Digitaal. 

- Het college van burgemeester en schepenen geeft in zitting van 02/05/2011 groen licht voor 
de aanbestedingen scenografie, computeranimatie en audio- en audiovisuele productie.  

- Op een speciale zitting van 13 en 14/09/2011 keurt het college de museumbegroting 2012 
waarin de inkomsten en uitgaven van Mercator Digitaal gereserveerd en gespecificeerd 
worden. 

2. Coördinatievergaderingen met de projectpartners in functie van de tentoonstelling Mercator 
Digitaal 2012 

- Organisatie van de zevende coördinatievergadering met de projectpartners op 29/03/2011. 
Afspraken worden gemaakt over het verfijnen van het tentoonstellingsplan. Verder worden 
het model sponsoringovereenkomst en het communicatieplan van de vzw Mercator 2012 
toegelicht.  

- Organisatie van de achtste coördinatievergadering met de projectpartners op 28/04/2011. 
Afspraken worden gemaakt over research voor kiosken (stand van zaken), educatieve 
programma’s, redactie scenario’s en het internationaal congres. 

- Organisatie van de negende coördinatievergadering met de projectpartners op 07/06/2011. 
Afspraken worden gemaakt over uitwerken basiscenario’s, congres, rondleidingen voor 
groepen, lastenboeken aanbestedingen en de publiekswerking rond de tentoonstelling. 

- Organisatie van de tiende coördinatievergadering met de projectpartners op 27/06/2011. 
Afspraken worden gemaakt over binnengekomen offertes en scenario’s. 

- Organisatie van de elfde coördinatievergadering met de projectpartners op 06/09/2011. 
Afspraken worden gemaakt over resultaten research en afwerken scenario’s, opstart 
scenografie, productie computeranimatie en audio en audiovisuele producties, start 
communicatie, congresorganisatie, educatieve programma’s. 

- Vanaf oktober 2011 werden om de 14 dagen vergaderingen gepland met de 
videoproducenten, computeranimator en scenograaf in opvolging van de productie van de 
verschillende kiosken. Vanaf december 2011 worden opeenvolgende versies van 
computeranimatie en video bijgestuurd en uiteindelijk goedgekeurd. 

3. digitaliseren van de atlassen 

Februari tot december: verwerking en montage drie digitale atlassen door wetenschappelijk 
medewerker UGent voor kiosk ‘digitale atlassen’. 

November – december: opbouw IT-platform  en browserstructuur voor kiosk Kaart van 
Vlaanderen. 

4. Digitaliseren van de aardglobe (1541) en hemelglobe (1551) via laserscanning 

De resultaten van de eerste scanning en fotografie van de globes op 28/05/2010 voldeden 
niet aan de normen voor de tentoonstelling, onder meer door ongewenste reflecties op de 
ingescande beelden. Op 27/06/2011 werden de beide globes opnieuw ingescand en 
gefotografeerd. De globes werden hiertoe in speciaal ontworpen tenten geplaatst. 

5. Research en scenario’s 

Maart tot december: research en ontwikkelen scenario’s: Universiteit Gent: kiosken aardglobe, 
hemelglobe en koers volgen. Stedelijke Musea: kiosken: Kaart van Europa, cartografische 
connectie en Kaart van Vlaanderen. 

6. Communicatie en sponsoring 

- 04/04/2011: voorstelling communicatieplan Mercator 2012 door de coördinator van de vzw 
met afzonderlijk luik communicatie Mercator Digitaal 

- 18/05/2011: lancering nieuw logo Mercator 2012 
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- juni-augustus 2011: start voorbereiding communicatie: huisstijl, website, algemeen 
campagnebeeld 

- 01/09/2011: flyer Mercator Digitaal: 13.000 ex.. start pre-campagne 

- 10 > 18/09/2011:  Accenta Jaarbeurs Gent met speciale stand gaststad Sint-Niklaas: 19de 
eeuwse replica van aardglobe en hemelglobe worden in vitrine gepresenteerd. 7.000 flyers 
verspreid. 

7. Contacten met partners 

- vzw Mercator 2012: Projectgroepen Sint-Niklaas op 10/03/2011 en op12/05/2011 

- Aerodata Surveys: plaatsbezoek in Mercatormuseum en gesprek met account manager over 
sponsoring / invulling Kiosk Kaart van Vlaanderen met recente luchtfoto’s (05/04/2011) 

- Nationaal Geografisch Instituut: gesprek met de administrateur-generaal en akkoord over 
samenwerking/invulling Kiosk Kaart van Vlaanderen met historische kaarten (Cartesiusproject) 
en recente topografische kaarten en luchtfoto’s (02/05/2011) 

- Koninklijke Bibliotheek van België: gesprek met coördinator kaarten en plans over bruikleen 
digitale HR bestanden van de gores van de aardglobe, de Europakaart Mercator, en andere 
kaarten voor de toepassing kiosk Kaart van Vlaanderen (27/06/2011) 

- Barco en Maverick ICS: dossier competentiemecenaat (13/07/2011) en sluiten sponsordeal 
(december 2011) 

- Toneelkring Sint-Genesius: start coördinatie voor cartografische connectie: casting acteurs, 
rolverdeling, research en schrijven van scenario’s 

8. Aanbestedingen 

- 24/06/2011 > 24/08/2011: onderhandelings- en beoordelingsperiode aanbestedingen 
scenografie, computeranimatie en audio- en audiovisuele producties 

- 07/09/2011: toewijzing aanbestedingen scenografie, computeranimatie en audio- en 
audiovisuele producties  

- oktober – december 2011: Verdere aanbestedingen volgen voor aankoop multimedia 
(projectoren, blu ray spelers, schermen, mediaspelers, aanraakschermen, computers) en 
decorbouw. 

9. Publiekswerking 

- 01/07/2011: aanwerving bijkomende deskundige publiekswerking op B-niveau: tijdelijke 
opdracht voor publiekswerking Mercator Digitaal 

- 09/08/2011: voorstel publieksactiviteiten Mercator Digitaal goedgekeurd door bevoegde 
schepen. Start voorbereiding publieksactiviteiten 2012. December: akkoord 
activiteitensponsors. 

- oktober-november: voorbereiding 6 ateliers – rondleidingen voor scholen 

10. Publicaties 

- 26/07/2011: gesprek met mevrouw Katrien De Vreese, directeur van Davidsfonds Uitgeverij 
over de mogelijkheid om de Mercatoratlassen 1585 en 1607 (beide in stedelijk bezit) in 
facsimile als geschenkboek op de markt te brengen.  Oktober: princiepsakkoord. November-
december: digitalisering atlas. 

- 25/08/2011: gesprek met dhr. Marc Vanvaeck van het tijdschrift Openbaar Kunstbezit. De 
eerste editie februari-maart 2012 zal een special van 40 blz bevatten over het Mercatorjaar 
2012 in het algemeen, en de tentoonstelling Mercator Digitaal in het bijzonder. Aan de 
Stedelijke Musea wordt gevraagd de nodige teksten en afbeeldingen aan te leveren. Er wordt 
beslist om voor de museumshop een overdruk van de speciale uitgave als 
tentoonstellingspublicatie te voorzien.  November-december: tekst- en fotoredactie 
themanummer. 

- 17/08/2011: afspraak met het Nationaal Geografisch Instituut om hun Print On Demand-
toepassing tijdens activiteiten publiekswerking in het SteM te plaatsen. Zo kunnen bezoekers 
naast actuele kaarten of –fragmenten naar keuze ook een print van historische kaarten 
kopen. 
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2. Infrastructuur 
 
 
2.1. Herinrichting Internationaal Exlibriscentrum 
 
 
Op zondag 26 juni werd het heringerichte Internationaal Exlibriscentrum met tentoonstellingszaal 
Gerard Gaudaen plechtig geopend. 
 
De leeszaal van de gespecialiseerde bibliotheek over exlibris en grafiek in het Internationaal 
Exlibriscentrum werd in 2011 heringericht onder meer door de  aankoop van uitrusting: LCD + DVD-
speler, PC, displaymateriaal,… 
Het centrum werd gecompartimenteerd in 5 onderdelen: 

- ruimte met vaste presentatie grafische technieken in vitrines 
- leeszaal – zaal voor raadpleging collectie 
- collectiedepot 
- bureau- en werkruimte 
- expogedeelte van 100 m² (Gerard Gaudaenzaal. 

Deze exporuimte kreeg een ophangsysteem, aangepast tentoonstellingsmateriaal en 
camerabeveiliging. 
 
 
2.2. Museumpresentatie SteM 
 
De deskundige publiekswerking verzamelde immaterieel erfgoed (getuigenissen in audio en op video). 
Op de Dag van de Brei op 06/02/2011 werd een nieuw audiopunt met acht nieuwe ’verhalen uit den 
brei’ ingehuldigd.  
 
2.3. Toegankelijkheid 
 
De plateaulift in de Salons voor Schone Kunsten werd in april 2011 in gebruik genomen.  
Het verbouwingsdossier voor de lift wordt voorbereid door de stadsarchitect in functie van een 
aanbesteding en realisatie vanaf april 2012.  
De lift komt in een lege ruimte en vertekt in het niet-historisch keukengedeelte; 
Toerisme Vlaanderen heeft hiertoe een subsidie van 60% toegekend. 
 
 
De verhuur van museuminfrastructuur aan derden (verenigingen, private partners) werd verder 
gestimuleerd.  
Vooral de Salons blijven populair als concertinfrastructuur.  
De Piet Elshoutzaal (200 m² SteM) wordt in grote mate verhuurd voor kleinschalige tentoonstellingen. 
Sporadisch huren ondernemingen de zaal voor een presentatie aan hun klanten. 
 
 
3. Management 
 
3.1. Communicatie 
 
Algemene communicatie 
 
Om het jaarprogramma 2010 te promoten werd een brochure op 10.000 exemplaren verspreid.  
Via een persbericht en de verspreiding van 21 postkaarten werden alle activiteiten individueel 
aangekondigd. 
Voor de tentoonstellingen werden afzonderlijke folders ontworpen en verspreid. 
De algemene PR-brochure werd speciaal verspreid bij alle Oost-Vlaamse abonnees van Openbaar 
Kunstbezit. 
Advertenties werden onder meer geplaatst in De Zondag (Dag van den Brei en tento Arm maar 
Proper), Knack Weekend (Je Suis Dada) en Sin City (Nacht van de Musea). 
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Affichage werd toegepast voor de Dag van den Brei, de tentoonstellingen Focus op de collectie 
Gaudaen-Dieltjens, Beelden Verbeelden , Arm maar proper en de Nacht van de Musea. 
De Vriendenvereniging Opdonder4 gebruikt vooral nieuwe media: e-mail en een eigen Facebook-
pagina. 
Regelmatig waren er reportages over de musea op Stadstelevisie Sint-Niklaas (uitgezonden op de 
regionale zender TV Oost.) 
In december werden de opnames van Tussen Kunst & Kitsch in het SteM op de Nederlandse AVRO 
uitgezonden. 
 
Brochures aanbod voor groepen 2010-2011 (12 typerondleidingen) en aanbod voor scholen 2010-
2011(27 museumlessen) werden ontworpen en doelgericht verspreid.  
Alle scholen lager en middelbaar onderwijs van de provincie werden gemaild midden mei en eind 
augustus.  
Ook socio-culturele verenigingen werden massaal in kennis gesteld van het aanbod voor groepen.  
 
In 2010 werd de museumwebsite (nieuwe versie) ingebed als subsite in de nieuwe website van de 
stad. (die verschillende communicatieprijzen gewonnen heeft) 
De zichtbaarheid, lay out en functionaliteiten (foto’s, multimedia) kunnen echter worden verbeterd. 
 
3.2. Personeel 
 
Met elke medewerker vonden in 2010 evaluatie- en functioneringsgesprekken plaats. 
 
Museum- en tentoonstellingsbezoek wordt voor alle collega’s (stafmedewerkers, suppoosten, 
poetsvrouwen,…) als vorming beschouwd.  
Tickets en verplaatsingskosten werden tot een bedrag van 130 EUR terugbetaald. 
 
De museummedewerkers volgden in 2010 een gevarieerd aanbod aan opleidingen: deelname aan het 
symposium Industrieel Erfgoed in het Waasland, een MS Office opleiding voor alle medewerkers van 
de museumstaf, MS Outlook voor alle onthaalmedewerkers, werken in de Uit-databank, cursus 
webredactie voor drie redacteurs in de museumstaf. 
 
 
4. Algemeen beleid 

 
In 2009 werd het kwaliteitslabel als collectiebeherende cultureel-erfgoedinstelling verworven.  
Na het bezoek van een provinciale visitatiecommissie werden de Stedelijke Musea in januari 2010 
ingeschaald op het regionale niveau. Er werd een werkingssubsidie toegekend. 
In het voorjaar 2010 vond ook een visitatie plaats van het Agentschap Kunsten en Erfgoed. De 
werking van de musea werd positief geëvalueerd.  
 
Bijlage:  
rekeningen 2010 
 
 
 
Sint-Niklaas, 22 maart 2011 


